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Rozpoczęła się budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
w Ciepielowie. Wartość najnowszej gminnej inwestycji to
ponad 3 miliony złotych

W BIULETYNIE:

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Budowa sali gimnastycznej, termomodernizacja szkoły
i budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych

Bezpłatna zielona szkoła
dla wszystkich szóstoklasistów

Gminny Dzień Dziecka

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Budowa nowoczesnego gminnego ośrodka zdrowia

CIEPIELÓW – GMINA INWESTUJ CA W PRZYSZ O

Nasza Gmina – nr 72/73

OD WÓJTA GMINY

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy
Gminy Ciepielów,
pierwsze półrocze 2017 roku, tak jak
cała obecna kadencja stoi pod znakiem
zmian prospołecznych. W tym okresie wspólnie z radnymi podjęliśmy się
ogromnego trudu realizacji i sfinansowania przez lata wyczekiwanych inwestycji.
Dzisiaj z perspektywy pierwszego półrocza, mogę śmiało stwierdzić, że wszystko
o czym marzyliśmy tworząc budżet gminy na 2017 rok zostało zrealizowane i to
z ogromną nawiązką.
A plany mieliśmy i mamy bardzo ambitne. Po zakończeniu prac związanych
z uruchomieniem w Wielgiem budynku
szkolno-przedszkolnego za kwotę prawie
2 milionów złotych, obecnie kończymy
realizację największego zadania oświatowego polegającego na jednoczesnej
realizacji trzech zadań inwestycyjnych
na terenie szkoły podstawowej w Ciepielowie, które związane są z budową
sali gimnastycznej (największej w naszej
gminie), przebudowie i termomodernizacji budynku dydaktycznego szkoły oraz
zagospodarowania terenu placówki wraz
z budową trzech wielofunkcyjnych boisk
ze sztuczną nawierzchnią. To zadanie
łącznie finansujemy w kwocie 3,35 miliona złotych, w tym na budowę sali
gimnastycznej uzyskaliśmy 1,26 miliona
złotych dofinasowania z Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Realizacja powyższych
zadań to dążenie naszego samorządu do
zapewnienia najmłodszym mieszkańcom
najlepszych z możliwych warunków wychowania przedszkolnego i szkolnego.
Realizując inwestycje prospołeczne, nie
zapominamy o potrzebach wszystkich
mieszkańców naszej gminy. W tym celu
zdecydowałem się wspólnie z Radą Gminy przystąpić do budowy nowoczesnego
ośrodka zdrowia, który rozwiąże problemy lokalowe związane z gminną pod2

stawową opieką zdrowotną. Na budowę
ośrodka miałem różne pomysły, początkowo planowałem wykorzystać budynek
po tzw. zerówce.
Zdecydowałem się jednak na budowę od podstaw i jestem przekonany, że
była to bardzo dobra decyzja. Inwestycja związana z budową jest już realizowana, a łączny jej koszt to 1,14 miliona
złotych. Jak Państwa informowałem na
łamach biuletynu oraz podczas spotkań
sołeckich, w ramach naszych gminnych
inwestycji prospołecznych, od dłuższego już czasu przygotowywaliśmy się do
inwestycji, którą można określić super
prospołeczną. Super, bo po pierwsze niespotykaną na terenach wiejskich, a prospołeczną, bo przeznaczoną dla wszystkich mieszkańców, dla których zdrowy
styl życia, rekreacja i aktywny odpoczynek jest bardzo ważny. Naszą najnowszą
inwestycją jest budowa nowoczesnego
kompleksu sportowo rekreacyjnego przy
ul. Partyzantów w Ciepielowie. W jednym miejscu chcemy zapewnić wszystkim mieszkańcom, bez względu na wiek
możliwość aktywnego spędzenia czasu.
Miasteczko ruchu drogowego, place zabaw, siłownia, wielofunkcyjne boiska
ze sztuczną nawierzchnią, kort do tenisa ziemnego, boisko ze sztuczną trawą
do piłki nożnej, bieżnia lekkoatletyczna
z zapleczem sportowym, parkingi oraz
budynek gospodarczy wraz z toaletami,
to wszystko zaplanowaliśmy w najnowszej gminnej inwestycji, która zaplanowana został z dużym rozmachem, ale
bez gigantomanii, z zapewnieniem jej
późniejszego utrzymania. Całkowity
koszt kompleksu to kwota ponad 3 milio-

kich jak remizy OSP), tak aby możliwość
aktywnego spędzania czasu zapewnić
jak największej liczbie mieszkańców. To
wszystko, tak wielkie zadania inwestycyjne realizujemy bez konieczności zaciągania jakichkolwiek kredytów, nie podnosimy przy tym podatków i opłat lokalnych,
czego niestety nie można powiedzieć
o radnych powiatowych reprezentujących nas w powiecie, którzy bez skrupułów podnoszą opłaty za zajęcie przez nasze wodociągi pasa dróg powiatowych.
No cóż, musimy sobie poradzić i z tym,
może w nowej kadencji wybierzemy radnych powiatowych, którzy będą bardziej
dbali o naszą gminę. Ale rok 2017 to nie
tylko rok inwestycji prospołecznych. To
także rok w którym wchodzi w życie rządowa reforma oświaty.
W naszej gminie w dwóch istniejących szkołach podstawowych w Ciepielowie i Bąkowej nauka odbywać się
będzie w cyklu ośmioletnim, gimnazjum
podlegać będzie stopniowemu wygaszaniu. Rada Gminy podjęła starania nad
utworzeniem w budynku gimnazjum Liceum Ogólnokształcącego, ale decyzja
radnych powiatowych była w tym względzie negatywna. Powiat lipski prowadzi
osiem placówek oświatowych (w tym
dwie w pobliskim Siennie), ale żadna
z nich nie będzie funkcjonować na terenie naszej gminy. Była szansa, aby w nowym liceum zapewnić nauczycielom
gimnazjalnym pracę, nasza młodzież nie
musiałaby dojeżdżać, ale jak widać dla
radnych powiatowych są równi i równiejsi. Zmiany w oświacie, realizacja inwestycji prospołecznych to główne działania ostatniego półrocza.

nów złotych, a budowany już kompleks
będzie najnowocześniejszym tego typu
obiektem w całym naszym regionie.
Na prospołeczne inwestycje tej kadencji przeznaczymy 10 milionów złotych.
W tej chwili pracujemy nad zaplanowaniem jeszcze kilku mniejszych obiektów
sportowo-rekreacyjnych
(wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią,
plac zabaw, siłownia zewnętrzna), które
chcielibyśmy zrealizować na terenie całej
gminy (na gruntach stanowiących własność gminy, zwłaszcza przy obiektach ta-

W naszych działaniach nie tylko liczą
się inwestycje, sfinansowaliśmy kolejną
bezpłatną dla wszystkich szóstoklasistów
zieloną szkołę nad Bałtykiem, a wspólnie
z rodzicami wspaniały piknik z okazji
Dnia Dziecka, który długo pozostanie
w pamięci naszych najmłodszych. Bo jak
się bawić to w Gminie Ciepielów.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów
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BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYJNEGO
Marzenia się spełniają. Spełniają się.
A dowodem na to, jest podpisanie umowy
na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ciepielowie. Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk podpisał umowę
z firmą: Korporacja Techniczno-Budowlana „KASMAR” z Janiszewa reprezentowaną przez pana Tomasza Kaszewskiego.
Podpisana umowa jest największą inwestycją w historii Gminy Ciepielów i opiewa na kwotę 2,99 miliona złotych, a wraz
z nadzorem inwestorskim przekroczy
kwotę 3 milionów złotych. Podpisanie
umowy zwieńcza całość długotrwałego
procesu przygotowania inwestycji.
Pierwsze plany inwestycyjne związane z tym terenem zrodziły się w głowie
wójta już kilka lat temu. Ich efektem było
opracowanie projektu profesjonalnego
miasteczka ruchu drogowego, który został

Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk oraz pan Tomasz Kaszewski z firmy KASMAR podpisują umowę na budowę
największej gminnej inwestycji – kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ciepielowie – 9 maja 2017 rok.

Oficjalne przekazanie placu i rozpoczęcie budowy, pierwszy wykop pod nową gminną inwestycję

sfinansowany w ramach naszego członkostwa w Związku Gmin nad Iłżanką. Już
wówczas powstał pomysł, by w miejscu
skrzyżowania ulicy Partyzantów i drogi na
Świesielice wybudować miejsce, w którym dzieci będą mogły ćwiczyć zasady
bezpiecznego poruszania się po drogach.
Aby jednak stworzyć cały kompleks sportowo-rekreacyjny potrzebny był przede
wszystkim teren na którym można by
w przyszłości zrealizować taką inwestycję.
Wraz z rozpoczęciem nowej kadencji, władze gminy podjęły starania aby uregulować stan prawny terenów, które przez lata
określane były jako tzw. „stodółki”. Tereny
o stanie prawnym nieuregulowanym, tzw.
minieni gromadzkie. Proces uwłaszczeniowy trwał ponad rok, na szczęście władze
gminne nie musiały tak jak w przypadku
placu pod inwestycję w szkole podstawowej w Ciepielowie wykupować działek,

nie byliśmy straszeni, że budowa zostanie
wstrzymana albo całkowicie zastopowana i po uzyskaniu tytułu własności można
było rozpocząć prace związane z projektowaniem. Autorem projektu była pracownia architektoniczna pana Jerzego Bednarczyka z Radomia. Prace projektowe trwały
cały 2016 rok, a w ich wyniku Urząd Gminy
uzyskał niezbędne do budowy pozwolenie
na budowę.
23 marca 2017 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego. Otwarcie
ofert złożonych w przetargu nastąpiło
w dniu 10 kwietnia. Złożono pięć ofert,
w tym: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GREATASPORT Ilona Stańczyk,
Dąbrowa Górnicza: 4 096 355,10 zł,
TEL–BRUK Radosław Telenga Częstochowa: 4 014 741,32 zł, DRO-MAR Marcin
Dróżdż, Makowiec, ul. Radomska 138,

26-640 Skaryszew: 4 160,000,00 zł, Korporacja Techniczno-Budowlana „KASMAR”
Zakrzew: 2 995 010,18 zł, Eversport Sp.
z o.o. Warszawa: 4 257 725,66 zł. Między
najtańszą i najdroższą ze złożonych ofert
była różnica ponad miliona złotych. Komisja przetargowa po przeanalizowaniu
złożonych ofert wybrała najtańszą ofertę
złożoną przez firmę Korporacja Techniczno-Budowlana „KASMAR”, Janiszew 11B,
26-652 Zakrzew 2 995 010,18 zł. Firma
zobowiązała się do udzielenia 72 miesięcy
gwarancji. Cała inwestycja wraz z kosztami inwestorskimi kosztować będzie ponad 3 milion złotych i jest najdroższą inwestycją w historii naszej gminy. 9 maja
wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk oraz
pan Tomasz Kaszewski z firmy KASMAR
podpisali umowę na budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego. Następnie
odbyło się oficjalne przekazanie terenu
budowy i rozpoczęły się prace. Zgodnie
z założonym harmonogramem robót zakończenie prac zaplanowane jest na październik 2018 roku. A co będziemy budować? Będziemy budować jedyny, miejmy
nadzieję niepowtarzalny i najpiękniejszy
taki obiekt na terenie powiatu lipskiego.
Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy
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Partyzantów w Ciepielowie będzie inwestycją, która stanowić będzie połączenie
zabawy, nauki, sportu oraz wypoczynku,
przeznaczonym dla wszystkich mieszkańców gminy od 1 roku życia do 100 i więcej
lat. Projekt kompleksu zakłada wykorzystanie najnowocześniejszych technologii
sportowych, w tym między innymi boisko
trawiaste (sztuczna nawierzchnia), bieżnię lekkoatletyczną (z nawierzchnią tartanową czterotorową), bieżnię tartanową
na 100 m i 60 m, bieżnie do skoku w dal
i trójskoku, bieżnię do pchnięcia kulą oraz
boiska sportowe w tym: do koszykówki,
siatkówki, badmintona i kort do tenisa
ziemnego o nawierzchni poliuretanowej.
Dla najmłodszych mieszkańców gminy
zaprojektowano specjalny wielofunkcyjny plac zabaw, w którym nie zabraknie
huśtawek, zestawów sprawnościowo-zabawowych, piramid linowych, zestawów
zabawowych dla najmłodszych dzieci,
karuzel. Dorośli będą mogli poćwiczyć na
urządzeniach siłowni plenerowej. Młodzi
rowerzyści będą mogli sprawdzić swoje
siły w profesjonalnym miasteczku ruchu drogowego. W zamyśle władz gminy
kompleks sportowo rekreacyjny ma być
miejscem spotkań rodzin z różnych pokoleń. Swoje pasje będzie mógł realizować
zarówno wnuczek jak i babcia z dziadkiem, każdy znajdzie coś odpowiedniego
dla siebie, aby w zdrowy i aktywny sposób spędzić wolny czas na świeżym powietrzu. Cały kompleks będzie ogrodzony,
oświetlony i monitorowany. Na terenie
kompleksu wybudowany będzie także
budynek stanowiący zaplecze gospodarcze (wypożyczalnia sprzętu, nadzór nad
obiektami i sanitariaty), zaprojektowano
również miejsca parkingowe i tereny zielone. Marzenia się spełniają i dzisiaj rzecz
kiedyś niemożliwa, nawet w marzeniach,

staje się rzeczywistością. Warto marzyć
i spełniać marzenia. W najbliższym czasie
kończymy budowę sali przy szkole podstawowej w Ciepielowie wraz z zapleczem
wielofunkcyjnych boisk ze sztuczną nawierzchnią i rozpoczynamy ogromną, największą w historii naszej gminy inwestycję
o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Czy można w to uwierzyć, czy to nie
sen? Nie, proszę się uszczypnąć, to nie

sen, to rzeczywistość, to nasza piękna
Gmina Ciepielów. Dla takich chwil, jak
sam moment podpisania umowy warto
podjąć trud zarządzania Naszą Małą Ojczyzną. Dzisiaj Ci wszyscy (ciągle ci sami,
wiecznie niezadowoleni) narzekający na
każdym kroku, na podejmowane przez
wójta i radę gminy działania, narzekający
na pogodę, na życie, na wszystko, mają
niestety nieudany dzień. Bowiem w tym
dniu, w dniu podpisania umowy na budowę nowoczesnego kompleksu sportoworekreacyjnego, wbrew wiecznie niezadowolonym, spełniamy marzenia wszystkich
Mieszkańców Gminy Ciepielów na utworzenie miejsca, które miejmy nadzieję, na
kilkadziesiąt następnych lat, da wszystkim radość wspólnie spędzanego czasu w zdrowy i aktywny sposób. Można,
można, bo gdzie jak nie w najpiękniejszej
gminie – Gminie Ciepielów.
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SIATKARKI KSZO OSTROWIEC NA TRENINGU W CIEPIELOWIE

Na sali gimnastycznej Publicznego
Gimnazjum w Ciepielowie odbył się niecodzienny trening naszej dziewczęcej
drużyny siatkarskiej UKS Ciepielów Champions. Niecodzienny, bowiem połączony
z treningiem zawodniczek ekstraklasy
Orlen Ligii – KSZO Ostrowiec. Nasza młodzież od dłuższego czasu jest wiernym
kibicem zespołu z Ostrowca. Kibicujemy
dziewczynom podczas meczy w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Wyjazdy organizowane
są przez nauczycieli pana Piotra Siebyłę i pana Zbigniewa Opalskiego. W zamian za wierne kibicowanie zawodniczki
ekstraklasy KSZO Ostrowiec zgodziły się
uczestniczyć w treningu razem z młodymi
zawodniczkami naszej drużyny. Spotkanie
rozpoczął wójt gminy pan Artur Szewczyk,
który przywitał zawodniczki KSZO Ostrowiec oraz dyrektora sportowego pana
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Mirosława Buszkiewicza, a także młodzież uprawiającą piłkę siatkową z drużyny UKS Champions Ciepielów. – Każda
z was może być zawodniczką ekstraklasy,
trzeba jednak ciężko na to pracować, ćwiczyć, poświęcić każdą chwilę na sport, być
cierpliwym i upartym, wtedy jest to możliwe, ale najważniejsza w życiu jest pasja,
a pasja uprawiania sportu, to sposób na
aktywne zdrowe życie. Dziękuję zawodniczkom KSZO Ostrowiec, że pomimo
tak ciężkiego sezonu, znalazły czas, aby
naszym młodym zawodniczkom pokazać
swój trening, podszkolić je. Jestem pewien, że to dzisiejsze spotkanie wniesie
bardzo dużo korzyści w rozwoju naszych
zawodniczek – powiedział wójt gminy.
Następnie, wójt wręczył wszystkim
przybyłym zawodniczkom na pamiątkę
wizyty w Ciepielowie upominki, a zawodniczki przekazały wójtowi piłkę z autografami i smycz KSZO Ostrowiec. Na pamiąt-

kę spotkania zrobiono zdjęcia. Następnie
odbył się wspólny trening. Niezapomniane spotkanie z siatkarskimi idolami, dało
możliwość rozmów na tematy siatkarskiego treningu, techniki, sposobów radzenia
ze stresem.
W ogóle siatkówka to świetny sport,
a siatkarki ekstraligi KSZO Ostrowiec to
świetne dziewczyny, od których można
się wiele nauczyć. Cudowne spotkanie,
które z pewnością nasze młode siatkarki
będą bardzo długo pamiętać.
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JEDYNY TAKI PROJEKT W POLSCE – ZIELONA SZKO A NAD BA TYKIEM
Tak jak w ubiegłym roku w ramach
działań prospołecznych realizowanych
przez naszą gminę, wszyscy uczniowie
szóstych klas ze szkół podstawowych
w Bąkowej i w Ciepielowie pojechali
nad Morze Bałtyckie na bezpłatną zieloną szkołę. Pięciodniowy pobyt uczniów
wraz z nauczycielami w całości (ponad
39 tysięcy złotych) został sfinansowany ze
środków na promocję Gminy Ciepielów,
a uczniowie dodatkowo podczas wyjazdu
otrzymali niebieskie czapeczki i koszulki
z herbem gminy i napisem „Moja Gmina
Ciepielów”. Lepszej promocji naszej gminy nie ma, a tak ubrane nasze dzieci, co
roku nad morzem robią furorę, na każdym
kroku pytane są „skąd jesteście, gdzie jest
ten piękny Ciepielów, itp.” Podczas zielonej szkoły nasi uczniowie realizują program edukacyjny klas VI z formą dodatkowego źródła wiadomości dostarczającego
przeżyć i wzruszeń, a także konfrontacją
informacji podręcznikowych z rzeczywistością bezpośrednio obserwowaną.
Podczas tegorocznego wyjazdu uczniowie

między innymi zwiedzili: Toruń, Sopot,
Jastrzębią Górę, Gdańsk, Westerplatte,
Rozewie, Hel, Władysławowo, Gdynię.
Żywa przyroda, cuda polskiej architektury, historia Polski, to tylko część atrakcji
jakie przygotowaliśmy dla naszych szóstoklasistów. Zielona szkoła nad Bałtykiem to
jeden z dwóch projektów zielonych szkół
corocznie finansowanych i realizowanych
przez naszą gminę. Na zakończenie nauki
szóstoklasiści wyjeżdżają nad polskie morze, natomiast wszyscy uczniowie kończący naukę w gimnazjum wyjeżdżają na zieloną szkołę w Karkonosze. Zielona szkoła
w górach połączona jest z wyjazdem
i zwiedzaniem czeskiej stolicy Pragi oraz
wyjazdem do czeskiego skalnego miasta.
Zielone szkoły organizowane przez Gminę Ciepielów – całkowicie bezpłatne, to
jedyny taki projekt realizowany w Polsce.
Celem tak realizowanego projektu jest
nauka z jednoczesnym wypoczynkiem
oraz na przyszłość wspaniała pamiątka
wspomnień z lat nauki w Gminie Ciepielów. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie
z tegorocznej zielonej szkoły nad Morzem
Bałtyckim.

Na kartach dziennika z pobytu na Zielonej Szkole uczniowie w barwny sposób
opisali swoje wrażenia i przeżycia. 22 maja
2017 roku (poniedziałek).
Uczestnicy Zielonej Szkoły zgromadzili
się o godz. 7:45 na parkingu, w wyznaczonym miejscu zbiórki. Dzieci i ich rodziców
powitał Pan Wójt Artur Szewczyk, przedstawił pilota naszego wyjazdu pana Dariusza Kleczaja i życzył wszystkim słonecznej
pogody oraz udanego pobytu. Po wzruszających pożegnaniach wyruszyliśmy na
północ Polski do Jastrzębiej Góry. Przez
szyby autokaru podziwialiśmy przepiękne widoki oraz ogromne farmy wiatrowe,
które wzbudziły duże zainteresowanie.
Podróżując do celu naszej wyprawy
odwiedziliśmy Toruń. Dowiedzieliśmy się
skąd wzięła się nazwa tego zabytkowego
miasta. Wąskimi uliczkami przeszliśmy
pod Krzywą Wieżą, z którą związana jest
legenda o pewnym zakochanym zakonniku. Następnie udaliśmy się przed dom Mikołaja Kopernika. Przy pomniku znanego
astronoma zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Później mieliśmy także czas do dyspozycji na zakup pamiątek i lodów. Po krót-
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kiej przerwie kontynuowaliśmy wyprawę.
Następnie zatrzymaliśmy się w Sopocie.
Przeszliśmy reprezentacyjną ulicą miasta
– ulicą Bohaterów Monte Cassino. Naszym
oczom ukazała się Zatoka Gdańska i piaszczysta, szeroka plaża. Przeszliśmy Parkiem
Zdrojowym z widokiem niezwykłych starych kamienic z jedynymi w swoim rodzaju drewnianymi gankami. Następnie
czekała nas jeszcze jedna atrakcja – zwiedzanie sopockiego mola. Po całym dniu
pełnym wrażeń, najbardziej czekaliśmy na
rozlokowanie w pokojach, co zresztą szybko nastąpiło i można było przez chwilę wypocząć po podróży i przyzwyczaić się do
nowego lokum. Udaliśmy się do stołówki
i zjedliśmy pyszną kolację. Zmęczeni długą
podróżą zasnęliśmy w mgnieniu oka. Tak
zakończył się nasz pierwszy dzień fascynującej przygody.
23 maja 2017 roku (wtorek). Pobudka
i Jastrzębia Góra powitała nas słoneczkiem. Dzień zaczęliśmy oczywiście od śniadania i podróż autokarem do Trójmiasta.
W Gdańsku dołączyła do nas pani przewodnik. Pierwszym punktem programu
wycieczki była wizyta w Katedrze w Oliwie. Po dotarciu na miejsce z ciekawością oglądaliśmy wnętrze pięknego, zabytkowego obiektu. Następnie zasiedliśmy
w ławkach i wysłuchaliśmy w podniosłej
atmosferze uroczystego koncertu organowego. Przed wejściem do autobusu nauczyciele rozdali nam koszulki i czapeczki
8

z logo naszej gminy, co znacznie ułatwiało
nam poruszanie się wśród tak wieli grup
zwiedzających. Potem przejechaliśmy do
pobliskiego Mc Donalda, gdzie spożyliśmy
obiad. Później przepłynęliśmy promem
o nazwie „Motława” na drugi brzeg rzeki.
Po rejsie zwiedzaliśmy Statek-Muzeum
Sołdek. Od pani przewodnik dowiedzieliśmy się wielu interesujących historii
związanych z dawnym życiem i pracą marynarzy. Następnie naszym oczom ukazała się Ulica Długa – z Ratuszem Głównego
Miasta Gdańsk i kamienicami z pięknymi
fasadami oraz Długi Targ – z Fontanną
Neptuna i Dworem Artusa. Chodząc Dłu-

gim Pobrzeżem nad Motławą, która wpada do Zatoki Gdańskiej, ujrzeliśmy słynny
średniowieczny Żuraw, a po drugiej stronie rzeki - spichlerze. Odbijając z Długiego Pobrzeża w lewo weszliśmy w Ulicę
Mariacką, słynną z kamienic z krużgankami oraz… biżuterii z bursztynem. Idąc
nią do końca doszliśmy do największego
ceglanego kościoła na świecie – gotyckiej
Bazyliki Mariackiej. Przy każdym obiekcie
pani przewodnik opowiadała nam historie związane z ich znaczeniem. Następnie
mieliśmy czas wolny na zakup pamiątek.
Potem udaliśmy się w rejs Galeonem
„Lew” na Westerplatte. Płynąc po Mar-
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twej Wiśle z pokładu statku mogliśmy
podziwiać port w Gdańsku oraz Pomnik
Obrońców Wybrzeża. Podczas rejsu słuchaliśmy ciekawostek związanych ze
statkami, które mijaliśmy. Był to ostatni
punkt programu tego dnia. Wracając do
ośrodka, w Gdyni pożegnaliśmy się z panią przewodnik. Po spożytej obiadokolacji wszyscy udali się do swoich pokoi na
nocleg. Ten dzień był wyjątkowy, ponieważ przeżyliśmy dużo ciekawych przygód,
dowiedzieliśmy się wielu interesujących
historii oraz mieliśmy okazję zobaczyć
piękno kultury polskiej.

24 maja 2017 roku (środa) Kolejny
dzień na Zielonej Szkole, jak zwykle zaczęliśmy od pobudki. Po porannej toalecie
udaliśmy się na śniadanie przy bogato zastawionych stołach. Po zjedzeniu posiłku
wybraliśmy się na pieszą wycieczkę do
Rozewia, aby zwiedzić latarnię morską.
Podczas spaceru pilot opowiedział nam
legendę o niej. Mówiła ona o dziewczynie ocalałej z tonącego statku, który robił
się o skały. Dziewczyna zapalała ognisko
co noc, aby ostrzec innych żeglarzy by nie
spotkał ich ten sam los. Właśnie w tym
miejscu w XIX wieku została zbudowana

latarnia. Wspięliśmy się na górę. Na kolejnych pokładach oglądaliśmy makiety
dawnych obiektów morskich, zaś na tarasie widokowym naszym oczom ukazała się
przepiękna panorama na Morze Bałtyckie
i Półwysep Helski. Zwiedzenie tego obiektu dało nam wyobrażenie o nawigacji dla
będących na morzu statków. Następnie
przeszliśmy w kierunku morza i odbyliśmy
spacer plażą, cudowne uczucie oddychać
świeżym, morskim powietrzem, słuchać
szumu morskich fal i poczuć złocisty piach
pod stopami. Pogoda super błękitne niebo i jasne słońce, poczuliśmy wakacje!
Wzdłuż morskiego brzegu dotarliśmy do
kamienia pomnikowego Gwiazda Północy
wyznaczającego najbardziej wysunięte na
północ miejsce w Polsce. Potem powróciliśmy do ośrodka i zjedliśmy obiad. Ach
jak nam wszystko smakowało! Następnie
wyruszyliśmy na spacer do centrum Jastrzębiej Góry, odwiedziliśmy pocztę, aby
wysłać kartki z pozdrowieniami. Mieliśmy
czas na zakup lodów, gofrów i oczywiście
pamiątek. Po zakupach poszliśmy na plażę, gdzie relaksowaliśmy się i zażywaliśmy
kąpieli słonecznych, chociaż byli i tacy,
którzy próbowali morskich. Później obfita kolacja i mieliśmy czas wolny, który
wykorzystaliśmy na zabawę na boiskach
wokół Ośrodka Bałtycki Relaks oraz mogliśmy obejrzeć zwierzęta w Mini Zoo na
terenie kompleksu. Późnym wieczorem
zasiedliśmy przy ognisku i zjedliśmy włas-
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noręcznie upieczone kiełbaski. Opowieściom anegdot i śmiesznych historyjek nie
byłoby końca, ale zmęczenie dało o sobie
znać i wróciliśmy do pokoi.
25 maja 2017 roku (czwartek).
W czwartek po długim śniadaniu wybraliśmy się autokarem na Mierzeję Helską.
Podróż minęła nam szybko i przyjemnie.
W czasie jazdy przewodnik ciekawie opowiedział o Władysławowie i jego okolicach. Pierwszym punktem naszej wyprawy
było zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa
w Helu, znajduje się ono w przejętym
przez państwo poewangelickim kościele.
Obejrzeliśmy wystawy związane z tradycyjnym rybołówstwem i szkutnictwem kaszubskim, dziejami samego Helu, historią
polskiego rybołówstwa morskiego i z ekologią Bałtyku. Następnie wybraliśmy się
do fokarium. Z przyjemnością patrzyliśmy
na sympatyczne pyszczki fok i ich wyczyny
w wodzie. Trudniejszym było oglądanie
zdjęć ukazujących polowania na foki oraz
tragiczne w skutkach wrzucanie do morza
i basenów fokarium monet i innych rzeczy. Przechodząc bulwarem nadmorskim
zatrzymaliśmy się przy punktach z pamiątkami. Foczki – maskotki cieszyły się
wielkim powodzeniem. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na krótki postój we
Władysławowie. Spacerkiem przeszliśmy
przez Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
i Aleję Gwiazd Sportu. Przewodnik interesująco opowiadał nam o sportowcach,
którzy odnieśli sukcesy w różnych dziedzinach. Następnie zrobiliśmy pamiątkowe
zdjęcie, w ciekawym ustawieniu. Około
godziny szesnastej wróciliśmy do ośrodka
na obiad. Po krótkim odpoczynku, posta-
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nowiliśmy wybrać się na plażę. Ze względu na złe warunki pogodowe część grupy
wróciła hotelu. Po kolacji niektóre osoby
wraz z nauczycielami poszli nad morze
by podziwiać zachód słońca, a był piękny tego dnia. Pełni wrażeń udaliśmy się
do ośrodka. W godzinach wieczornych,
każdy z uczestników wycieczki wrócił do
swojego pokoju i niestety musieliśmy się
spakować.
26 maja 2017 roku (piątek) Ostatniego
dnia o godz. 7:30 zjedliśmy pożywne śniadanie, otrzymaliśmy prowianty na podróż
i jak co dzień, słodką przekąskę i soczek
od organizatora wyjazdu. Zgodnie z programem o godzinie 8:00 wyruszyliśmy.
Po godzinie jazdy dotarliśmy do Gdyni,
nowoczesnego miasta zbudowanego z
morza i marzeń. Miasto portowe przywitało nas widokiem Skweru Kościuszki,
przy którym znajdują się kolejne atrakcje do obejrzenia: niszczyciel z wojenną
przeszłością ORP Błyskawica (Muzeum
Marynarki Wojennej), przepiękny żaglowiec Dar Pomorza, który zwiedzaliśmy.
Pan przewodnik opowiedział nam wiele ciekawostek na temat tego żaglowca,
pobierania nauki na min i codziennego
życia podczas półrocznych rejsów. Po

krótkiej przerwie ruszyliśmy w dalszą drogę. Około godziny 14:00 zjedliśmy obiad
w restauracji Mc Donald. Syci, ruszyliśmy
w dalszą drogę, która mijała nam naprawdę ciekawie. O godz. 21:00 dotarliśmy do
Ciepielowa, gdzie czekali nasi kochający
rodzice, aby nas zabrać do domów. Mimo
długiej podróży, nikt nie odczuwał zmęczenia, gdyż przepełnieni byliśmy energią
i radością jakiej dostarczył nam pobyt na
Zielonej Szkole. Oprócz rodziców na parkingu oczekiwał na nas Wójt Gminy, który
wszedł do autokaru i wnet zaczęły się podziękowania i okrzyki. Panie Wójcie Dziękujemy! Panie Wójcie Dziękujemy! Panie
Wójcie Dziękujemy! Tak się bawi, tak się
bawi Ciepielów! Tak się bawi, tak się bawi
Ciepielów! Ta wycieczka utkwi nam w pamięci, wspomnieniami będziemy do nie
wracać nawet w dorosłym życiu. Wszyscy
są bardzo zadowoleni z tego wspaniałego
wyjazdu nad Morze Bałtyckie.
29.05.2017 o godz. 10 na niebiesko
w koszulkach i czapeczkach odwiedziliśmy w Urzędzie Gminy pana wójta.
W podziękowaniu za zorganizowanie i sfinansowanie zielonej szkoły na ręce pana
wójta przekazaliśmy pamiątki znad morza
latarnię morską i koło sterowe ze specjal-
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nie przygotowana od wszystkich uczniów
dedykacją „Szanowny Panie Wójcie! Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie
wyjazdu na zieloną szkołę do Jastrzębiej
Góry. Dziękujemy za cudowne chwile
spędzone nad polskim morzem, za niezapomniane przeżycia i doznania. Niech
ta latarnia morska zawsze wskazuje Panu
drogę do tego co dobre i właściwe, a ka-

pitański ster niech służy pomocą w kierowaniu Pańskim „okrętem” jakim jest
Gmina Ciepielów, wdzięczni: Dyrekcja,
Nauczyciele, Szóstoklasiści z PSP w Ciepielowie i z PSP w Bąkowej”. Były pamiątkowe zdjęcia, a pan wójt poczęstował nas
słodyczami i każdy na pamiątkę spotkania
otrzymał odblaskowe smycze. Uczniowie
tegorocznej zielone szkoły są pierwszym

rocznikiem, który nie będzie uczęszczał
do gimnazjum, dlatego już dzisiaj pan
wójt zaprosił nas jako przyszłych ósmoklasistów na zakończenie nauki w szkole
podstawowej na zielona szkołę w Karkonoszach i do czeskiej Pragi. Już nie możemy się doczekać, warto naprawdę warto
uczyć się w szkołach naszej gminy. Piękna
przygoda, nawiązane przyjaźnie, wspomnienia zostaną w nas do końca życia.

I TURNIEJ PI KI SIATKOWEJ ZGNI
2 czerwca w Iłży odbył się pierwszy
turniej piłki siatkowej dziewcząt zorganizowany przez Związek Gmin nad Iłżanką.
W turnieju wzięło udział pięć drużyn
reprezentujących wszystkie gminy wchodzące w skład ZGnI, mianowicie Ciepielów, Chotcza, Iłża, Kazanów i Mirów. Pomysłodawcą rozgrywek był nauczyciel
naszego gimnazjum pan Piotr Siebyła, na
co dzień trenujący naszą dziewczęcą drużynę siatkarską UKS Chamipons. Organizatorem i sponsorem turnieju był Prezes
Zarządu Związku Gmin nad Iłżanką, wójt
naszej gminy pan Artur Szewczyk.
Rozgrywki podczas turnieju stały na
bardzo wysokim poziomie, a nasza drużyna prezentowała się wspaniale. Związek
ufundował dla wszystkich uczestników
rozgrywek pamiątkowe puchary, a każdy
zawodnik otrzymał na pamiątkę pierw-

szego turnieju żółte koszulki i czapeczki z logo Związku
Gmin nad Iłżanką.
W przyszłym roku turniej
rozegrany zostanie w Ciepielowie na dwóch salach gimnastycznych w szkole podstawowej i w gimnazjum.
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SZKOLENIE DLA DZIECI I NAUCZYCIELI
W PSP w Ciepielowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli klas IV–VI, którego
celem było podniesienie kwalifikacji grona pedagogicznego w pracy z dziećmi
z Zespołem Aspergera oraz integracja
uczniów w klasie i na terenie szkoły. Dbając o jak najlepsze wyniki, efekty pracy
nauczycieli, które wymierne są w poprawie szeroko rozumianym funkcjonowaniu uczniów, zarówno o standardowym
profilu neurorozwojowym, jak i uczniów
ze specjalnymi potrzebami kształcenia,
zaproszony został do szkoły dr n. med.
Tomasz Srebnicki – psycholog i certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, straszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, wykładowca
w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU
w Warszawie, nauczyciel akademicki oraz
ekspert magazynu „SENS”. Dzięki Panu
Wójtowi Arturowi Szewczykowi, dla którego dobro dzieci w całej gminie jest jednym z priorytetów, warsztaty dla uczniów
i kadry nauczycielskiej zostały sfinansowane z budżetu Urzędu Gminy.
Pierwsza część spotkania poświęcona
była uczniom. Pan dr Srebnicki uczestniczył w zajęciach i obserwował funkcjonowanie uczniów. Mógł ocenić realne
potrzeby i wskazać konkretne metody do
pracy. Szybko zdobył przychylność dzieci
poprzez proponowanie im niebanalnych
rozwiązań niektórych sytuacji w postaci
„Tablicy sławy” i „Paszportu Przywilejów”.
Czwartoklasiści z entuzjazmem przyjęli
możliwość zdobywania „nagród/przywilejów”, choć zdają sobie sprawę, że wymaga to ciągłej pracy nad zachowaniem (po
zebraniu wszystkich punktów związanych
z cotygodniowymi zadaniami, można je
wymienić, np. „na jednorazowe zwolnienie z kartkówki”). Motywacja wśród
uczniów wzrosła, a wiemy przecież, jak
trudno w dzisiejszej dobie zmotywować
dzieci, które mają dostęp do wielu atrakcji. Kolejna część szkolenia dotyczyła pra-
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cy z nauczycielami. Grono Pedagogiczne
doskonaliło swoje umiejętności z zakresu
analizy funkcjonalnej zachowań trudnych:
definiowanie zachowań trudnych – wybór
zachowań do pracy, omówienie mechanizmów nabywania trudnych zachowań:
warunkowanie klasyczne, warunkowanie
instrumentalne, modelowanie, omówienie procesów prowadzących do nasilania
trudnych zachowań, omówienie interwencji na nasilanie trudnych zachowań,
omówienie przykładów trudnych zachowań w funkcji uzyskania dostępu do rzeczy, uwagi i aktywności oraz stymulacji
sensorycznej, omówienie przykładów
trudnych zachowań w funkcji uniknięcia
trudnych i skomplikowanych zadań, uniknięcia uwagi oraz przestymulowania sensorycznego, omówienie metod badania
funkcji zachowań trudnych: metody oparte o wywiad, metody obserwacyjne, metody manipulacji zmiennymi poprzedzającymi, metody A-B-C, omówienie technik
modyfikacji zachowania: systemy zasad
i konsekwencji, odwróconej zasady Premacka. Szkolenie dla nauczycieli pokazało nowe, inne i ciekawe propozycje pracy
z dziećmi ze specyficznymi trudnościami
w nauce i zachowaniu. Pan Srebnicki, jako
specjalista w tej dziedzinie, przedstawił
problemy, z jakimi najczęściej borykają się
tacy uczniowie w szkole. Wyjaśnił specyfikę ich zachowań, a także przedstawił kilka możliwych rozwiązań dla nauczyciela.
Zwrócił też uwagę na relacje uczeń – dom
oraz uczeń – szkoła. Zaznaczył, że niezwykle ważna jest współpraca z rodzicami,
gdyż on pozwala lepiej zrozumieć istotę
pojawiającego się problemu.
Podczas warsztatów nauczyciele analizowali konkretne przypadki występujące
w naszej szkole i omawiali rozwiązania,
kierując się dobrem i potrzebami każdego
ucznia. Często bowiem okazuje się, że to,
co jest oczywiste w przypadku uczniów
neurotypowych, dla ucznia z Zespołem
Aspergera oczywiste nie jest. Pamiętać
należy o tym, aby to metodę dopasować
do możliwości dziecka a nie na odwrót.
To, co działa na jedno dziecko, na inne nie
musi. Zwłaszcza w przypadku spektrum
autyzmu, gdzie nie jest łatwo na pierwszy
rzut oka odczytać mechanizmy zachowania (czy powstają one ze względu na
bodźce sensoryczne – przestymulowanie,
a może jego brak… czy dane zachowanie
niesie za sobą funkcję uwagi, ucieczki, dostępu do rzeczy; być może miało wpływ
zwyczajne niezrozumienie komunikatu
lub zbyt dosłowne go potraktowanie).
Dr n. med. Tomasz Srebnicki poinstru-

ował zebranych, jak osiągać najlepsze
efekty, integrując cele całego zespołu
uczącego dany oddział. Pochwalił również
pracę naszych pedagogów i dotychczasowe osiągnięcia. Miło się słyszy słowa pochwały od tak szacownego gościa. W tym
dniu, na szkolenie, została również zaproszona mgr Magda Pawelec (pedagog, terapeuta – oligofrenopedagog, nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
wychowawczyni grupy przedszkolnej prowadzonej w Stowarzyszeniu „Karuzela”),
która dzięki uprzejmości Pani Sylwii Waśkiewicz – prezes Stowarzyszenia „Karuzela” z Radomia – prężnie i wieloaspektowo
działającego na rzecz dzieci z ADHD, Zespołem Aspergera i autyzmem, przekazała materiały dotyczące przepisów, ustaw,
rozporządzeń oświatowych. Znajomość
prawa oświatowego w pracy z dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
również jest bardzo ważnym aspektem,
którego nie można było pominąć.
Całe szkolenie trwało 6 godzin, jakże
intensywnych i na bardzo wysokim poziomie. Strategie oraz metody zostały wdrożone i przyniosły korzyści nauczycielom
i uczniom. W dzisiejszej dobie podnoszenie kwalifikacji jest powszechne, jeśli tylko chce się wykonywać swą pracę profesjonalnie. Zawód nauczyciela szczególne
wymaga ciągłego rozwoju poprzez udział
w kursach, warsztatach, seminariach
i konferencjach metodycznych. Często to
właśnie nauczyciel musi posiadać wiedzę
z zakresu wielu dziedzin, by być dla dzieci nie tylko pedagogiem, ale mentorem,
specjalistą i terapeutą, który wydobędzie
drzemiący potencjał. Dlatego składamy
ogromne podziękowania dla pana wójta,
który finansując w całości szkolenie, miał
i ma na uwadze nie tylko ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, ale
też prawidłowy rozwój uczęszczających
do placówek oświatowych uczniów.
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NAJSYMPATYCZNIEJSZA PIERWSZA KLASA
W tym roku konkurs Echa Dnia na najsympatyczniejsza pierwszą klasę wygrała
klasa I A z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie. Nagrodą za pierwsze
miejsce są bilety wstępu dla całej klasy
do Jura Parku w Bałtowie. W programie
Jura Park, Muzeum Jurajskie, Prehistoryczne Gondwana, plac zabaw, przewodnik, warsztaty, Zwierzyniec Górny i Dolny
i przejazd Kolejką Bałtowską. Zwycięska
klasa wygrywa też dwie godziny zabawy
z malowaniem buziaków w Krainie Zabawy Fantazja w Zwoleniu. Gratulujemy
zwycięzcom, a wszystkim, którzy swoimi głosami przyczynili się do wygranej
w imieniu pierwszaków i ich rodziców
dziękujemy. A wygrali bo po prostu są
najsympatyczniejsi…

NOWE UMIEJ TNO CI – NOWE PERSPEKTYWY
We współczesnym świecie, znajomość
wyłącznie mowy ojczystej nie wystarcza.
Z tego powodu coraz większa liczba osób
chce przyswoić podstawy języków nowożytnych. Nasza gmina, wychodząc naprzeciw wszelkim innowacjom, zapewnia
nieodpłatną naukę języka angielskiego.
Wszystko po to, by dać mieszkańcom
szansę na poszerzanie własnych horyzontów, poznawanie innych kultur oraz lepsze komunikowanie się z ludźmi. Człowiek
uczy się przez całe życie, toteż nigdy nie
jest za późno na rozwój osobisty. Przełamanie barier połączone z gimnastyką dla
umysłu to najlepsza inwestycja w siebie.
Dlatego też początek kwietnia przyniósł
mieszkańcom naszej gminy nowe możliwości podniesienia wiedzy i kompeten-

cji, dzięki uczestniczeniu w projekcie:
„Nowe umiejętności – nowe perspektywy” współfinansowanemu ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanego
do osób w wieku powyżej 25 roku życia
lub do osób, które ukończyły 50 lat. Pozostało zaangażować jedynie własne chęci…
tego dotyczyły właśnie pierwsze zajęcia,
podejmujące temat: „Korzyści wynikające
z ustawicznego podnoszenia swojej wiedzy i kompetencji”. Każda kolejna lekcja
to poznawanie i rozwijanie umiejętności
mówienia, słuchania, czytania i pisania
z użyciem metod aktywizujących, które
mają na celu zmotywować wszystkich
uczestników. Kursanci uczestniczą bezpłatnie w zajęciach prowadzonych przez

wykwalifikowanego lektora języka angielskiego. Grupa projektu liczy 12 osób, co
daje możliwość indywidualizacji pracy.
Każdy uczestnik otrzymał za darmo książkę i zeszyt ćwiczeń „New Total English”
wraz z załączonymi płytami. Na spotkaniach wykorzystywane są również materiały elektroniczne, m.in. supermemo.
Zajęcia odbywają się w placówkach kulturalnych i oświatowych. Projekt obejmujący 120 godzin kursu języka angielskiego
zostanie zakończony obowiązkowym egzaminem zewnętrznym TOEIC, określającym poziom zaawansowania nabytych
umiejętności. Trzymajmy kciuki za powodzenie na egzaminach oraz wykorzystanie
nowych umiejętności, budując nowe perspektywy!

GMINA CIEPIELÓW NA STAREJ OTOGRAFII
Zapraszamy wszystkich mieszkańców
i sympatyków Gminy Ciepielów do nadsyłania
na adres: gmina@ciepielow.pl lub dostarczanie bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy w Ciepielowie starych fotografii przedstawiających obiekty, pejzaże, wydarzenia oraz
po prostu życie w gminie Ciepielów. Prosimy
o opatrzenie zdjęć opisem oraz określeniem
autora zdjęć.
Nadesłane zdjęcia będziemy publikować
na łamach biuletynu samorządowego „Nasza
Gmina”, planowane jest także (w zależności od
ilości nadesłanych zdjęć) wydanie specjalnego
albumu „Gmina Ciepielów na starej fotografii”.
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PI KA NO NA W VIDEO CIEPIELÓW
Klub Sportowy VIDEO w Ciepielowie
został założony w czerwcu 2014 r. Od początku istnienia Klub prężnie się rozwija.
Obecnie w klubie trenuje ponad 120 zawodników. Treningi odbywają się w pięciu grupach wiekowych. Do rozgrywek
w ROZPN w sezonie 2016/2017 zgłoszono trzy grupy wiekowe dzieci i młodzieży
oraz drużynę seniorską, która rozpoczęła
rozgrywki w klasie B. Wszystkie drużyny
piłkarskie odbywają regularne treningi.
W okresie letnim na boisku sportowym
w Starym Ciepielowie, w okresie zimowym na sali gimnastycznej Publicznego
Gimnazjum. Pierwsze początki udziału
w rozgrywkach były trudne, ale z meczu
na mecz nasi piłkarze osiągają coraz lepsze wyniki. Za przygotowanie zawodników odpowiadają trenerzy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia. Drużynę
klasy „B” trenuje pan Mirosław Czapka.
Grupa rocznika 2000–2003 Junior Młodszy prowadzona jest przez pana Leszka
Kozłowskiego. Grupę rocznika 2005–2006
Młodzik trenuje pan Piotr Marczak. Grupa rocznika 2007–2009 Orlik prowadzona
jest przez pana Piotra Nowakowskiego.

Najmłodszą grupę, która niebawem
przystąpi do rozgrywek, trenuje pan Bartłomiej Dudek. Dzięki decyzji wójta i Rady
Gminy w Ciepielowie wyjazdy piłkarzy na
mecze ligowe w 2017 r. są finansowane
przez Gminę. W 2017 r. została zakupiona przez samorząd gminy nowa kosiarka,
która jest wykorzystywana do koszenia
trawy na stadionie. Zgodnie z zawartym
porozumieniem z Zarządem Klubu KS Video Ciepielów w tym roku, oprócz zakupu
kosiarki na potrzeby koszenia murawy,
finansowania energii elektrycznej oraz
kosztów utrzymania boiska, zakupione
14

zostaną stroje sportowe z herbem gminy
i napisem „Moja Gmina Ciepielów” i logo
klubu oraz sprzęt sportowy w postaci piłek, siatek bramkarskich itp. W pierwszej
kolejności nowe stroje otrzymali z rąk Sekretarza Gminy pana Marcina Bieleckiego
najstarsi zawodnicy z seniorskiej drużyny. Wraz z nowym sezonem nowe stroje
otrzyma drużyna juniorska.
Duży wkład w istnienie Klubu wnoszą
rodzice dokonując dobrowolnych wpłat

składek członkowskich, jak również angażując się w utrzymanie czystości stadionu,
opiekę medyczną, zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa podczas meczy. Boisko sportowe wymaga ciągłych prac m.in.
koszenia, pryskania, wałowania i podlewania, które są niezbędne do poprawy
murawy. Każdy zawodnik ten młodszy
i starszy marzy o tym, aby zagrać na równej zielonej płycie boiska, wówczas gra
w piłkę nożną sprawia przyjemność. Dzięki decyzji władz naszej gminy te marzenia
mogą się spełnić. Małymi kroczkami poprawiajmy warunki do trenowania. To też
przekłada się na zainteresowanie piłką
nożną. Zarząd Klubu, członkowie i zawodnicy liczą na dalsze wsparcie finansowe
gminnych władz. Klub Sportowy VIDEO
w Ciepielowie składa serdeczne podziękowania przedsiębiorcom, instytucjom
a także ludziom dobrej woli za wsparcie
finansowe i rzeczowe działalności klubu.
„Zostawić świat nieco lepszym: lepszym
o zdrowe dziecko, grządkę w ogrodzie lub
lepsze warunki społeczne – to znaczy odnieść sukces” – Ralph Waldo Emerso. Zapraszamy na wyjazdy naszych drużyn i do
kibicowania na stadionie w Ciepielowie.
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PLAN SIECI SZKÓ OD DNIA 1 WRZE NIA 2017 ROKU
W związku z wejściem w życie przepisów reformujących oświatę, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) wójt
gminy w Ciepielowie podał do publicznej
wiadomości informację, w sprawie planu
sieci szkół podstawowych i gimnazjum,
jaki będzie obowiązywał na terenie Gminy
Ciepielów od dnia 1 września 2017 roku.
Zgodnie z informacją od 1 września
2017 roku na terenie Gminy Ciepielów nie
będzie już tzw. „zerówek” przy szkołach
podstawowych, jedynym miejscem na realizację obowiązkowego nauczania przedszkolnego w Gminie Ciepielów, będzie budynek szkolno-przedszkolny w Wielgiem.
Po zakończeniu obowiązkowego nauczania przedszkolnego o wyborze szkoły

podstawowej decydują rodzice, zgodnie
z określonymi obwodami szkół podstawowych. Obwód szkoły podstawowej w Bąkowej tworzą następujące miejscowości:
Kochanów, Sajdy, Łaziska, Podolany, Bielany, Pasieki, Bąkowa, Czerwona, Antoniów,
Podgórze, Kunegundów, Czarnolas. Obwód szkoły podstawowej w Ciepielowie
tworzą: Ciepielów, Ciepielów Kolonia,
Stary Ciepielów, Drezno, Anusin, Wólka
Dąbrowska, Chotyze, Kałków, Dabrowa,
Stare Gardzienice, Gardzienice Kolonia,
Ranachów „B”, Pcin, Kawęczyn, Świesielice, Rekówka, Wielgie, Marianki, Borowiec.
Stosownie do zmian reformujących gminną oświatę w miejsce dotychczasowych
sześcioklasowych szkół podstawowych
z dniem 1 września utworzone zostały
szkoły ośmioklasowe. Nauka w szkole
podstawowej w Bąkowej będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach ale
w cyklu ośmioklasowym (obecna szósta
klasa, od 1 września będzie kontynuować
naukę w Bąkowej jako siódma kasa szkoły
podstawowej). Nauka w szkole podstawowej w Ciepielowie odbywać się będzie
tak jak dotychczas w dwóch budynkach
w Ciepielowie przy ul. Lekarskiej 1 i przy
ul. Plac Zwycięstwa 37. Także i w Ciepielowie, obecna szósta klasa, od 1 września
będzie kontynuować naukę jako siódma
kasa szkoły podstawowej. Publiczne Gimnazjum w związku z likwidacją nauczania
w gimnazjach stopniowo będzie wygaszane, aż do całkowitej likwidacji 31 sierpnia
2019 roku. Obecna pierwsza klasa będzie ostatnim rocznikiem gimnazjalnym.
Od 1 września nie będzie już naboru do
pierwszej klasy gimnazjum, a gimnazjum
będzie składało się już tylko z czterech
szkolnych oddziałów.
15
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STO JEDEN LAT JAK JEDEN DZIE !
Przed Świętami Wielkanocnymi wójt
gminy wraz z Sekretarzem Gminy panem
Marcinem Bieleckim odwiedzili najstarsze
mieszkanki gminy Ciepielów. Najstarszą
mieszkanką naszej gminy jest pani Genowefa Kapciak z Kawęczyna. Pani Genowefa, urodziła się w dniu 7 marca 1916 roku.
Z uwagi na stan zdrowia, obecnie przebywa u córki w Radomiu. Naszą drugą stu
jednolatką jest pani Marianna Gołąbek
z Wielgiego. Urodzona w dniu 25 marca
1916 roku, mieszka w domu rodzinnym
w Wielgiem. Wydaje się, że kilka dni
temu najstarsze mieszkanki naszej gminy pani Genowefa Kapciak z Kawęczyna
i pani Marianna Gołąbek z Wielgiego obchodziły wspaniały jubileusz stu lat życia.
Dzisiaj nasze dostojne jubilatki osiągnęły już magiczny wiek stu jeden lat. Z tej
okazji oraz w związku ze zbliżającymi się

dością wszyscy mieszkańcy Gminy Ciepielów świętują wraz z Panią 101 rocznicę
urodzin. Taki dzień, jak dzisiaj, jest dla nas
wyjątkowym świętem. Niewielu ludziom
Opatrzność Boska pozwala osiągnąć wiek,
o którym marzymy wszyscy i niewielu ludziom dane jest świętować tak piękny
Jubileusz. Z należnym Pani szacunkiem
mam zaszczyt przekazać Pani w imieniu
władz samorządowych oraz wszystkich
mieszkańców Gminy Ciepielów z okazji
Jubileuszu – 101 urodzin serdeczne gratulacje, wyrazy uznania dla przeżytych lat
i życzenia wszelkiej pomyślności i pogody
ducha na kolejne lata. Niech każdy dzień
wnosi w Pani życie wiele ciepła i miłości
i niech życie upływa Pani w spokoju i zdrowiu”. Ciesząc się z Panią i Rodziną tymi
pięknymi urodzinami, życzę jeszcze wielu długich lat życia w otoczeniu Rodziny,

Świętami Wielkanocnymi wójt gminy Artur Szewczyk w imieniu samorządu gminy Ciepielów i wszystkich mieszkańców
złożył jubilatkom serdeczne gratulacje
i życzenia: „Droga Jubilatko! Z wielką ra-

Przyjaciół i satysfakcji własnego dobrze
przeżytego życia”.
A nasze panie pomimo sędziwego
wieku czują się bardzo dobrze, dla nich
czas najzwyczajniej się zatrzymał. Dziękowały za odwiedziny i prosiły za pośrednictwem wójta o pozdrowienie wszystkich

mieszkańców gminy Ciepielów. Wójt wręczył oficjalne życzenia, stroik świąteczny
wraz ze świątecznymi życzeniami oraz
zegar z herbem gminy, który już odmierza
czas do następnych 102 urodzin. Gratulujemy i jeszcze raz z całego serca życzymy
obu paniom zdrowia, zdrowia i jeszcze raz
zdrowia.

STYPENDIA SZKOLNE
W związku z otrzymaniem dotacji
celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia
i zasiłki szkolne) w wysokości 90 tys. zł
oraz po uzupełnieniu przyznanej dotacji
o wkład własny tj. 22 500 zł, wójt gminy
podjął decyzję o możliwości przyznania
prawa do stypendium szkolnego w roku
szkolnym 2016/2017 na okres od stycznia
do czerwca 2017 r. Pomocą objętych zostało 291 uczniów, każdy uczeń ma przyznane stypendium w wysokości 385,50 zł.
Informacji w sprawie stypendiów udzie16

la Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ciepielowie
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NORDIC WALKING 2017
Rozpoczął się nowy sezon nordic walking drużyny „Moja Gmina Ciepielów”. Za
nami udział w dwóch zawodach w Suścu
i Lubartowie. W każdych zawodach bierze udział grupa dorosłych mieszkańców
gminy Ciepielów (w przeważającej ilości kobiety). Tak jak w poprzednim roku,
każdy uczestnik zawodów sam finansuje
swój udział w zawodach (30 zł), natomiast organizator wójt gminy zapewnia
bezpłatny transport na miejsce zawodów,
koszulkę i czapeczkę z herbem gminy.
W tym roku wyjazd na zawody jest połączony z wycieczką do ciekawych miejsc
na trasie powrotnej z zawodów. Po zawodach w Lubartowie nasi kijkarze zwiedzili
uzdrowisko w Nałęczowie.
Zawody kijkarzy rozgrywane są z reguły na krótkim, bo pięciokilometrowym
dystansie, chociaż jest możliwość wzięcia udziału w zawodach na dystansie 10
i 21 kilometrów. Pięciokilometrowy dystans nie wymaga większego przygotowania i jest do przejścia przez każdego.
Tym bardziej, że udział w zawodach nie
zawsze musi być konkurencją sportową.
Tradycyjnie każdy uczestnik zawodów
otrzymuje od organizatorów medal lub
statuetkę, wyżywienie, pakiet startowy,
a także bierze udział w loterii fantowej
(każdy los wygrany) upominków przygotowanych przez organizatorów zawodów.
Naprawdę warto, serdecznie zapraszamy
na kolejne zawody, wg terminarza zawodów po ukazaniu się bieżącego numeru
„Naszej Gminy”, 22 lipca odbędą się zawody w Międzyrzecu Podlaskim, na które
serdecznie wszystkich zapraszamy, także
kibiców. Zapisy u pani Agnieszki Fabiszewskiej w Urzędzie Gminy.

17
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WYRÓ NIENIE ZA HODOWL KONI ZIMNOKRWISTYCH
Już tradycyjnie Wójt wraz z Radą Gminy w Ciepielowie przyznaje wyróżnienie
za promowanie Gminy Ciepielów podczas
wystaw Ogierów Rasy Polski Koń Zimno-

krwisty. W tym roku hodowców z naszej
gminy reprezentował pan Grzegorz Rzepkowski z Pcina. Pan Grzegorz Rzepkowski
jest właścicielem 20 hektarowego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Pcin, a wraz z dzierżawionymi gruntami gospodaruje na ponad 40 hektarach.
Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie
zbóż oraz w hodowli koni, w tym między

innymi ogiera rozpłodowego i dwunastu
klaczy. W swoim gospodarstwie pan Grzegorz hoduje również bydło opasowe w ilości czterdziestu czterech sztuk. Za udział
i promocję gminy Ciepielów podczas wystawy oraz za osiągnięcia hodowlane wójt
i Rada Gminy w Ciepielowie uhonorowała
Pana Grzegorza Rzepkowskiego specjalnym wyróżnieniem.

Z WIZYT W MAZOWIECKIM KURATORIUM O WIATY
W siedzibie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie wójt gminy
wraz z panią Małgorzatą Rusinowską dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie odbyli spotkanie z panią
Aurelią Michałowską Mazowieckim Kuratorem Oświaty. Podczas spotkania rozmawiano z panią Kurator o funkcjonowaniu
nowego przedszkola w gminie Ciepielów.
Pani Kurator z powodu wcześniej zaplanowanego wyjazdu nie mogła uczestniczyć w uroczystości otwarcia naszego
przedszkola, ale podczas naszej wizyty
w stolicy obiecała odwiedzić naszą nową
placówkę w Wielgiem. Pani Kurator była
pod ogromnym wrażeniem informacji, że
w tak małej gminie jak nasza, można było

za własne środki stworzyć przedszkole
z tak bogatym wyposażeniem, a co najważniejsze umożliwiające zwiększenie
liczby dzieci uczęszczających do przedszkola z 25 na 125 nowych przedszkolaków. Podczas rozmowy wójt gminy przedstawił pani Kurator zasady funkcjonowania
placówek oświatowych na terenie naszej
gminy oraz stan wdrażania reformy oświatowej. Wizyta bardzo ciekawa i owocna,
dzięki której wraz z panią dyrektor, która
zarządza największą placówką oświatową
w naszej gminie otworzono nowy etap
współpracy z Kuratorium Oświaty, które
jest organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad wszystkimi placówkami
oświatowymi w naszej gminie

B DZIE BUDOWA NOWEGO PRZEJ CIA DROGOWEGO
PRZEZ CENTRUM CIEPIELOWA
Po rozmowie wójta gminy Artura
Szewczyka z panem Andrzejem Kosztowniakiem Posłem na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, mamy dla wszystkich mieszkańców
gminy bardzo miłą wiadomość. Dzięki
18

podjętym przez pana Posła staraniom,
nasz wniosek o przeprowadzenie prac
związanych z przebudową drogi krajowej
w centrum Ciepielowa został pozytywnie
rozpatrzony. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad przystępuje do prac

związanych z kompleksową przebudową
przejścia drogowego na drodze krajowej
nr 79 w miejscowości Ciepielów. Celem
inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi
ze względu na stan konstrukcji nawierzchni, zagrażający uczestnikom ruchu.
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W ramach inwestycji wykonana będzie przebudowa przepustu drogowego
pod DK nr 79 w km120+854, przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania w km
120+730 z proponowanym ruchem okrężnym (rondo) oraz wykonanie infrastruktury zapewniającej większe bezpieczeństwo
użytkowników ruchu lokalnego. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w roku 2017
z terminem realizacji robót w latach 2019–
–2020. W tym roku GDDKiA przystępuje
do opracowania projektu i dokumentacji.
Szacunkowy koszt inwestycji finansowanej w całości z budżetu Państwa to kwota prawie 8 milionów złotych. W imieniu
mieszkańców gminy, kierowców oraz pieszych pragniemy serdecznie podziękować
panu Posłowi za okazaną pomoc, dzięki
której w najbliższym czasie będzie zrealizowana tak długo oczekiwana inwestycja
podnosząca bezpieczeństwo wszystkim
użytkownikom ruchu drogowego.

PANI SKARBNIK GRA YNA SZCZODRA PRZESZ A NA EMERYTUR
Podczas XXX sesja Rady Gminy w Ciepielowie, nastąpiła zmiana na stanowisku
Skarbnika Gminy Ciepielów. Po ponad 30letniej pracy w Urzędzie Gminy w Ciepielowie i 22 latach na stanowisku Skarbnika
Gminy Ciepielów – Głównego Księgowego
Budżetu Gminy Ciepielów pani Grażyna
Szczodra odeszła na zasłużoną emeryturę.
Pani Grażyna Szczodra rozpoczęła pracę
w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w dniu
21 maja 1986 roku na stanowisku inspektora do spraw podatków i opłat lokalnych,
następnie od 1 października 1990 roku
przeszła do księgowości obejmując stanowisko podinspektora. 2 kwietnia 1991
roku awansowała na stanowisko inspektora w referacie finansowym Urzędu Gminy w Ciepielowie. Z dniem 14 października 1995 roku wójt gminy śp. Bogdan
Czapla powierzył pani Grażynie Szczodrej
pełnienie obowiązków Skarbnika Gminy.
28 marca 1996 roku na wniosek Wójta
Gminy Rada Gminy w Ciepielowie Uchwałą Nr XIX/97/1996 powołała panią Grażynę Szczodrą na Skarbnika Gminy – jedną
z najbardziej odpowiedzialnych funkcji na
szczeblu gminnym. Podczas pożegnania
na sesji Rady Gminy, zwracając się do pani
Skarbnik powiedziałem między innymi:
„Miałem przyjemność pracować z panią Skarbnik od 1998 roku, a od 2004 roku
ściśle współpracować jako Wójt Gminy
Ciepielów. Dzisiaj się rozstajemy, czas na
podsumowanie ostatnich lat współpracy,
współpracy bardzo owocnej, co widać po
ilości zrealizowanych w ostatnim czasie
inwestycji. Jeżeli ktoś spytał by się mnie
dzisiaj jakim była pracownikiem i odpo-

wiedź miałbym przedstawić w jednym
zdaniu – to powiedziałbym, że pani Grażyna Szczodra to: „prawdziwy, prawdziwy
fachowiec w zakresie gminnych finansów”.
Pracować z panią Skarbnik to był
ogromny zaszczyt, ale nie było lekko,
bo zawsze miała własne zdanie i za to
Ją właśnie szanuję, bo to właśnie dzięki
temu, tak sprawnie zarządzamy gminnymi
finansami, a wszystkie kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej i ich wyniki mogą
być wzorem do naśladowania przez inne
samorządy. Tak już jest w życiu, że coś się
zaczyna, coś się kończy, dzisiaj rozstajemy się z panią Skarbnik. Rozstajemy się
dziś ze wspaniałym pracownikiem. Czas
biegnie nieubłaganie. Po latach pracy

przychodzi pora odpoczynku. Ta odległa
chwila stała się rzeczywistością. Dzisiejszy
dzień jest zwieńczeniem pewnego etapu w życiu naszej szanownej Koleżanki.
Świadectwo jej drogi zawodowej wskazuje na to, że można swoją pracę traktować z zaangażowaniem i okazywać w niej
szacunek dla innego człowieka – dzięki
temu wszyscy skorzystaliśmy z fachowej
wiedzy, sprawniej rozwiązywaliśmy problemy, pracowaliśmy w miłej atmosferze.
Z całą pewnością możemy mówić o pani
Skarbnik jako fachowcu z powołania,
który potrafił połączyć obowiązki z pasją. Pani Skarbnik dziękujemy za długoletnią współpracę i proszę pamiętać, że
Urząd Gminy w Ciepielowie jest zawsze
dla pani otwarty. Podczas sesji wójt złożył
19
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pani Skarbnik podziękowanie wręczając
w swoim imieniu na pamiątkę współpracy
w latach 2004 –2017 komplet piśmienniczy, natomiast wspólnie z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy
wręczyli kwiaty i specjalną tabliczkę oko-

licznościową z dedykacją o treści: Podziękowanie Pani Grażyna Szczodra Skarbnik
Gminy Ciepielów:
Życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości i pogody ducha, a także realizacji swoich pasji i zainteresowań w dal-

KAW CZYN CZY KAWENCZYN
Wraz z początkiem roku, w środkach
masowego przekazu pojawiło się wiele
informacji o zmianie nazw miejscowości.
Chyba nikt nie zauważył w tym przekazie,
że dotyczy to także naszej gminy, a nawet
więcej, bo na Mazowszu to naszą gminę
wymienia się na pierwszym miejscu, wg
kolejności alfabetycznej gmin. Nie są to
jednak tak spektakularne zmiany nazw
miejscowości jak chociażby likwidacja
przysiółka miejscowości „Piekło”. W naszej gminie zmiany następują w zakresie
ujednolicenia i uporządkowania nazwy
miejscowości Kawęczyn. Wszyscy zainteresowani wiedzą, że przez lata używano
kilku nazw miejscowości Kawęczyn, raz to
był Kawęczyn, drugim razem Kawenczyn,
trzecim razem Stary Kawęczy, lub Stary Ka20

wenczyn itp. Po zmianie dokonanej przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (na wniosek Urzędu Gminy), od
1 stycznia 2017 roku wprowadzono następujące nazwy: 1) urzędowa nazwa miejscowości Nowy Kawęczyn, wieś i Satry Kawęczyn, wieś, zmieniono na Kawęczy, wieś
2) urzędowa nazwa miejscowości Dziurów
– Petrów, część wsi Satry Kawęczyn na
Dziurów – Petrów, cześć wsi Kawęczyn.

szym codziennym życiu, z okazji przejścia
na zasłużona emeryturę oraz serdeczne
podziękowania za wieloletnią owocną
współpracę na rzecz rozwoju Gminy Ciepielów w imieniu własnym, Rady Gminy
w Ciepielowie, Pracowników Urzędu Gminy i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Ciepielów oraz całej społeczności lokalnej Gminy Ciepielów pozostając
z wyrazami szacunku Artur Szewczyk wójt
gminy Ciepielów. Podziękowanie wraz
z kwiatami złożyli pani Skarbnik także
dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek
oświatowych z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepielowie, Publicznego
Gimnazjum w Ciepielowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej oraz
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.
Panią Skarbnik pożegnali także wszyscy
pracownicy Urzędu Gminy w Ciepielowie.
Pani Skarbnik dziękujemy za wspólną pracę na rzecz rozwoju Gminy Ciepielów i życzymy na zasłużonej emeryturze realizacji wszystkich planów i marzeń. Dziękuję
w imieniu własnym i dziękuję w imieniu
wszystkich mieszkańców gminy Ciepielów.
Dziękujemy – Wójt Gminy Ciepielów!

NOWA
TRAKTORO-KOSIARKA
Na potrzeby koszenia boiska piłkarskiego w Ciepielowie zakupiliśmy nową
traktoro-kosiarkę firmy Stiga. Mam nadzieję, że zakup przyczyni się także do
lepszego utrzymania terenów zielonych
będących w zarządzaniu gminy oraz stadionu piłki nożnej.
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ABSOLUTORIUM ZA REALIZACJ BUD ETU 2016
W działalności samorządu gminnego, każdy rok budżetowy dzieli się na
kilka etapów. Pierwszym jest przygotowanie przez wójta gminy projektu budżetu gminy (do 15 listopada), następnie uchwalenie budżetu gminy (z reguły
do końca grudnia) oraz podsumowanie
wykonania budżetu gminy za poprzedni
rok (do końca czerwca).
Oczywiście wszystkie te etapy podlegają różnego rodzaju uzgodnieniom,
kontrolom. Nad prawidłowością każdej
decyzji finansowej gminy czuwa Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Wojewoda, a także Rada Gminy poprzez
poszczególne swoje komisje, ze szczególnym uwzględnieniem komisji rewizyjnej.
W ostatnich dniach czerwca Rada
Gminy, po pozytywnym zaopiniowaniu
sprawozdania wójta gminy z realizacji
budżetu za 2016 roku przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową podjęła decyzje
w sprawie absolutorium za 2016 rok.
A rok 2016 był szczególnym rokiem
dla naszego gminnego samorządu. Jak
podkreślił wójt gminy podczas omawiania na sesji Rady Gminy sprawozdania
z wykonania budżetu, TO BYŁ NAPRAWDĘ DOBRY ROK! Ostatnie 12 miesięcy
przyniosło dla naszej gminy ogromną

ilość zrealizowanych inwestycji. Łącznie
na wszystkie inwestycje przeznaczyliśmy ponad 11 milionów złotych. Tylko
na budowę nowych 34,5 kilometra dróg
wydaliśmy 5 milionów złotych. Uruchomiliśmy najnowocześniejsze przedszkole w regionie, z którego korzysta 125
dzieci, strażacy z Ciepielowa otrzymali
nowy samochód pożarniczy, w szkole
w podstawowej w Ciepielowie za ponad 3,35 miliona złotych prowadzimy
jednocześnie trzy inwestycje (budowę
sali gimnastycznej, termomoderniza-

cję budynku dydaktycznego oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową
trzech kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią).
W realizacji inwestycji nie zapomnieliśmy o renowacji miejsca pamięci narodowej pod Dąbrową, nowym ujęciu
wody dla potrzeby gminnej sieci wodociągowej, nowym gimbusie na potrzeby
dowozów szkolnych. Przygotowaliśmy
nowe projekty, w tym budowy nowego
ośrodka zdrowia, kompleksu sportoworekreacyjnego, budowy 235 przydomo-
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wych oczyszczalni ścieków, budowy instalacji fotowoltaicznych.
W roku 2016 zrealizowaliśmy wiele
inwestycji, ale podjęliśmy się także nowych wyzwań prospołecznych, wśród
nich w 100 procentach sfinansowaliśmy pobyt uczniów i nauczycieli szóstych klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjum na pięciodniowych
zielonych szkoła nad polskim morzem
i w Karkonoszach wraz ze zwiedzaniem
czeskiego skalnego miasta i stolicy
Czech Pragi. W wyjazdach wzięło udział
ponad 130 osób.
Podsumowując w ostatnim dniu starego roku, Rok 2016 to rok wspaniały,
rok w którym udało się na zrealizować

wszystko to co założyliśmy z ogromną
nawiązką. Za nasze działania inwestycyjne i prospołeczne zostaliśmy nagrodzeni tytułem Mazowieckiej Gminy
2016 roku oraz otrzymaliśmy wyróżnienie Lidera Regionu Radomskiego
w kategorii Gmina Przyjazna Mieszkańcom.

LAUREATKA KONKURSU POLONISTYCZNEGO
Julia Wiktorowska, uczennica kl. III A
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła
została Laureatem Konkursu Polonistycznego corocznie organizowanego przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Nasza
uczennica, przygotowywana pod kierunkiem Pani Marty Balcerowskiej, odniosła
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niebywały sukces, została pierwszym laureatem konkursu przedmiotowego w historii gimnazjum, udowodniła, że jeśli się
wytrwale realizuje wyznaczone cele i marzenia, laur zwycięstwa do nas należy.
Celem konkursów organizowanych
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

jest rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów, wyzwalanie twórczej pracy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy
z uczniem zdolnym, promowanie szkół,
nauczycieli oraz uczniów szczególnie
uzdolnionych z danego przedmiotu. Konkurs składał się z trzech etapów; I etap:
eliminacje szkolne, II etap: eliminacje rejonowe w Radomiu, III etap: eliminacje
wojewódzkie w Warszawie. Julia z sukcesem przeszła kolejne etapy i znalazła się
wśród najlepszych z najlepszych. Została
Laureatem, więc nie będzie zdawała Egzaminu Gimnazjalnego z Języka Polskiego.
Konkurs Polonistyczny obejmował treści
z języka polskiego określone w podstawie
programowej oraz treści znacznie poszerzające podstawę programową. Dzięki
właściwemu ukierunkowaniu przez nauczyciela oraz pracowitości i ogromnemu zaangażowaniu Julii cała społeczność
szkolna może cieszyć się z sukcesu, który
jest niewątpliwie potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia w naszym Gimnazjum.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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SPOTKANIE Z WOJEWOD MAZOWIECKIM
W Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie wójt gminy pan Artur Szewczyk wraz
z panią Małgorzatą Rusinowską dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ciepielowie spotkali się z panem Arturem Standowiczem Wojewodą Mazowieckim. Podczas spotkania poruszono między innymi tematy związane ze stanem
wdrażania reformy oświatowej w gminie
Ciepielów i podjętych decyzji w sprawie
planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum jaki będzie obowiązywał od nowego
roku szkolnego. Pan Wojewoda zapoznał
się także z postępami realizacji naszej
priorytetowej oświatowej inwestycji realizowanej w szkole podstawowej w Ciepielowie tj. termomodernizacji budynku
szkolnego, budowy wielofunkcyjnych
boisk sportowych ze sztucznej nawierzchni oraz związanych z budową nowej sali
gimnastycznej wraz z zapleczem, na której budowę otrzymaliśmy z Ministerstwa

Sportu i Turystyki rekordowe dofinansowanie w wysokości 1,26 milion złotych.
Wójt przedstawił panu Wojewodzie nowo
rozpoczęte inwestycje, w tym budowę
nowoczesnego ośrodka zdrowia oraz naj-

większej gminnej inwestycji dotyczącej
budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ciepielowie. Wspólnie z panią
dyrektor zaprosili pana wojewodę do odwiedzenia naszej gminy.

BUDOWA NOWOCZESNEGO O RODKA ZDROWIA
Czy życie nie jest piękne. Jest, co więcej, z dnia na dzień w naszej gminie może
być jeszcze piękniejsze, bowiem kolejna
w tej kadencji inwestycja prospołeczna
właśnie staje się faktem. Po wygranych
wyborach, wójt gminy obiecał, że obecna kadencja naszego samorządu będzie
nastawiona przede wszystkim na cele
prospołeczne. Ta obietnica, każdego dnia
jest realizowana, co najlepiej widać po
zrealizowanych i wdrażanych inwestycjach. Na prospołeczne inwestycje obecnej kadencji wydatkujemy ponad 10 milionów złotych. Przypomnijmy, pierwsza
z prospołecznych inwestycji to budowa
i uruchomienie nowoczesnego budynku
dydaktyczno-przedszkolnego w Wielgiem
dla 125 dzieci za kwotę prawie 2 milio-

Wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk oraz pan Zygmunt Wojdat z firmy Unibud z Jedlni Letnisko
podpisują umowę na budowę nowego ośrodka zdrowia w Ciepielowie, Ciepielów, 13 kwietnia 2017 roku

nów złotych. Druga to obecnie realizowana termomodernizacja budynku szkoły
podstawowej w Ciepielowie wraz z budową nowej sali gimnastycznej z zapleczem
i zespołu trzech wielofunkcyjnych boisk
sportowych wraz z zagospodarowaniem
terenu za kwotę prawie 3,35 miliona złotych. Trzecią inwestycją prospołeczną jest
budowa nowoczesnego ośrodka zdrowia.
Największą, czwartą w kolejności realizacji inwestycją prospołeczną tej kadencji
jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Partyzantów w Ciepielowie za ponad 3 milion złotych. W zakresie
inwestycji prospołecznych związanych
ochroną zdrowia, priorytetem wójta i radnych gminy jest budowa nowoczesnego
23
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ośrodka zdrowia. Jak wszyscy wiedzą, nasza gmina od kilkudziesięciu lat boryka się
z problemem lokalowym w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. O ile kilka lat
temu, władze samorządowe podjęły się
działań w zakresie stworzenia od podstaw
nowoczesnego obiektu na potrzeby fizjoterapii, który uruchomiono w zmodernizowanym po szkole podstawowej budynku w Pcinie, z problemem zabezpieczenia
podstawowych usług zdrowotnych samorząd boryka się od dawna. W tej chwili
usługi świadczone są w trzech różnych
budynkach na terenie gminy, mianowicie
w Bąkowej oraz w Ciepielowie przy szkole podstawowej i w bloku (pediatria) przy
ul. Batalionów Chłopskich. Po analizie
możliwości finansowych gminy oraz po
rozważeniu różnych koncepcji, wójt gminy postanowił zlecić prace projektowe
na działce przy ul Batalionów Chłopskich
w Ciepielowie, na której przez lata funkcjonował budynek tzw. „zerówki”. Zapadła decyzja o budowie zupełnie nowego
budynku (budynek zerówki został przeznaczony do wyburzenia). Prace projektowe prowadzone były w 2016 roku przez
pracownię architektoniczną z Radomia.
Po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń związanych
z budową i zabezpieczeniem odpowiednich środków finansowych można było
przystąpić do przeprowadzenia procedury
przetargowej mającej na celu wyłonienie
wykonawcy budowy nowego gminnego
ośrodka zdrowia.
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9 marca 2017 roku ogłoszono przetarg
na budowę, a otwarcie ofert złożonych
w przetargu nastąpiło 24 marca. W podstępowaniu przetargowym wzięło udział
aż 10 oferentów, w tym: 1) SGW Budownictwo Waldemar Stelmach, Radom:
1 462 470,00 zł, 2) ESBUD Stanisław Sobera, Iłża: 1 135 868,53 zł, 3) Zakład Remontowo-Budowlany „SKOCZEK” inż. Dariusz
Andrzej Wziątek, Zwoleń: 1 296 524,00 zł,
4) KGA INTECH Grzegorz Kosmala, Daleszyce: 1 387 920,45 zł, 5) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UNIBUD” Zygmunt
Wojdat, Jedlnia Letnisko: 1 086 828,12 zł,
6) ROSA-BUD Spółka Akcyjna, Radom:
1 396 050,00 zł, 7) Konsorcjum firm: Lider: Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Mariusz Skrok, Jedlnia Letnisko;
Partner: Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Andrzej Skrok, Radom:
1 272 529,19 zł, 8) Firma Budowlana
ES-BUD Robert Szyszkowski, Bielicha 26,
26-600 Radom: 1 381 967,29 zł, 9) P.H.iU.
B. „ARBUD” Rogoziński Krzysztof, Kałków: 1 366 345,50 zł, 10) Przedsiębiorstwo Budownictwa TECHNOBUD, Radom:
1 574 400,00 zł. Wszyscy uczestnicy przetargu zaoferowali 72 miesiące gwarancji
na wykonane prace. Oferty kształtowały
się od 1 086 828,12 zł do 1 574 400,00 zł.
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 11 kwietnia
2017 r. wójt gminy podpisał umowę na
budowę nowego ośrodka zdrowia w Ciepielowie. Łączna wartość inwestycji to
kwota 1 135 500 zł (jeden milion sto
trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych).
Inwestycję będzie realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UNIBUD” Zygmunt Wojdat z Jedlni Letnisko. Po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy
13 kwietnia 2017 roku, wykonawca inwestycji przystąpił do prac. Pierwszymi pra-

cami, po wcześniejszym ogrodzeniu placu
budowy, było wyburzenie budynku, który
przez wiele lat wykorzystywany był na
cele szkolne (tzw. klasy zerowe). Przeprowadzono prace związane z geodezyjnym
wytyczeniem nowego budynku ośrodka
zdrowia i przygotowaniem fundamentów.
W chwili obecnej po wylaniu ław fundamentowych trwają prace związane z budową budynku ośrodka zdrowia. Prace
postępują naprawdę w zawrotnym tempie, co może zaobserwować każdy mieszkaniec naszej gminy. Efekt wizualny na
miejscu budowy, jest dużo większy niż to
widać na rysunku sytuacyjnym wykonanym na potrzeby projektu technicznego.
Budowa robi wrażenie swoją wielkością.
Nad prawidłowością prac czuwa zespół
inspektorów nadzoru. Na stronie internetowej Urzędu Gminy zamieszczona jest
stale aktualizowana fotorelacja z postępów prac.
Nowa inwestycja powstaje przy ulicy Batalionów Chłopskich w Ciepielowie.
Nowy budynek ośrodka zdrowia w założeniu projektantów ma być najnowocześniejszym tego typu obiektem z zakresu
opieki zdrowotnej w powiecie, w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych
(bez barier architektonicznych). W ośrodku zdrowia zaprojektowano 24 różnego
rodzaju pomieszczenia, w tym między innymi: 5 gabinetów lekarskich, 3 gabinety
zabiegowe i punkty pobrań, archiwum,
poczekalnię z rejestracją, łazienki dla
personelu i pacjentów. Ośrodek zdrowia
dostosowany jest do jednoczesnego przyjmowania pacjentów dorosłych jak i dzieci
z wyodrębnieniem dzieci zdrowych i dzieci
chorych. Łączna powierzchnia użytkowa to
ponad 320 m kw. W ramach inwestycji zagospodarowany będzie również teren wokół budynku. Wykonane zostaną chodniki
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i parking dla pacjentów o powierzchni ponad 700 m kw., zagospodarowane zostaną tereny zielone, całość chroniona przez
system kamer wizyjnych wokół budynku.
Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa budynku SPZOZ przy ulicy Batalionów
Chłopskich w Ciepielowie”. Prace obejmują: 1) wykonanie robót rozbiórkowych:
– rozbiórka budynku przedszkola w Ciepielowie przy ul. Batalionów Chłopskich;
2) wykonanie robót budowlanych: – budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (budynek
w technologii tradycyjnej murowanej) –
w tym: fundamenty; ściany fundamentowe; ściany nadziemia zewnętrzne; ściany

BELFER ROKU 2017
W zakończonym plebiscycie „Echa
Dnia” pani dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Ciepielowie Małgorzata Rusinowska uzyskała tytuł Belfra roku
2017 powiatu lipskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy pani dyrektor kolejnych
sukcesów na zajmowanym stanowisku.
Pani Małgorzata Rusinowska w Szkole
Podstawowej w Ciepielowie pracuje od
ponad 30 lat, w tym przez 11 lat pełniła
funkcję wicedyrektora, a od nowego roku
szkolnego pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie.
Miła, ciepła osoba, powszechnie lubiana
przez uczniów i rodziców. Wśród nauczycieli propaguje pogląd, że „bycie nauczycielem jest misją, którą wypełnia się przez
24 godziny”. Jej osobistym mottem są
słowa: „Tyle jestem warta – ile zrobiłam”,
a w ostatnich miesiącach pani Małgorzata
Rusinowska dała się poznać jako bardzo
dobry menadżer oświatowy, a mianowicie: uruchomiła nowy budynek przedszkola w Wielgiem dla 125 najmłodszych
mieszkańców gminy Ciepielów, a także
zorganizowała pracę szkoły podstawowej
w Ciepielowie, w której cały czas prowadzone są inwestycje związane z termomodernizacją, budową sali gimnastycznej
i budową zespołu boisk ze sztucznej nawierzchni.

konstrukcyjne wewnętrzne; ściany działowe; nadproża; strop; kominy; dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej; pokrycie dachu; stolarka i ślusarka zewnętrzna
i wewnętrzna; roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne; elementy wyposażenia stałego; zagospodarowanie terenu
w tym roboty brukarskie i zieleń; 3) Wykonanie robót sanitarno-instalacyjnych:
instalacje c.o. wraz z kotłownią; instalacji
olejowej; instalacji ciepłej, zimnej wody
i cyrkulacji; instalacji kanalizacji sanitarnej; instalacji wentylacji mechanicznej;
przyłącza kanalizacji sanitarnej; przyłącza
wodociągowego; 4) Wykonanie instalacji
elektrycznych: oświetlenie zewnętrzne;

tablice rozdzielcze i Wlz; oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne; instalacja okablowania strukturalnego LAN; instalacja telewizji dozorowej CCTV; instalacja SSWiN;
zasilanie urządzeń technologicznych; instalacja odgromowa i ochrony od porażeń
prądem elektrycznym.

WYRÓ NIENIE ADAPTACJI BUDYNKU NA PRZEDSZKOLE
W Ogólnopolskim Konkursie Architektonicznym pod patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
termomodernizacja i adaptacja budynku
po byłej szkole podstawowej w Wielgiem

na przedszkole samorządowe została wyróżniona specjalnym dyplomem uznania.
Cieszy fakt, że nasza ciężka praca został
doceniona przez niezależne profesjonalne jury.
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PASJE KSI DZA LESZKA DOMAGA Y
Widzieć Ocenić Działać. To motto życiowe księdza dr. Leszka Domagały z Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Czerwonej.
Ksiądz Leszek ma niezwykłą jak na osobę duchowną pasję. I to właśnie o niej
14 stycznia opowiadał w Szkole Podstawowej w Bąkowej licznie zgromadzonym
gościom. Opowieści słuchali mieszkańcy
parafii Czerwona, mieszkańcy Bąkowej,
radni, sołtysi, pracownicy szkoły oraz gość
honorowy wójt Artur Szewczyk. Polskie
motocykle, zwłaszcza te wyprodukowane
jeszcze przed II wojną światową zainteresowały go, gdy jeszcze był bardzo młodym człowiekiem, uczniem Technikum
Mechanicznego Radomiu. W 1988 roku
po raz pierwszy na Zlocie Zabytkowych
Motocykli, który miał miejsce w Skaryszewie wspólnie z bratem podziwiali piękne,
stare maszyny i jak nam mówił na spotkaniu, to właśnie wówczas złapał „wirusa” i zapragnął mieć stary, przedwojenny
jednoślad. Sprzyjające okoliczności sprawiły, że stał się posiadaczem WFM wyprodukowanej wprawdzie w 1958 r., ale dał
już początek kolekcji. Dzięki praktycznym
zajęciom na warsztatach szkolnych nabył
wiedzy przy obsłudze różnych maszyn
(tokarki, szlifierki), które wiele lat później
okazały się pomocne przy remontowaniu
starych jednośladów.
Jak opowiadał wsłuchanym w jego
relacje, miał ogromne szczęście do spotykania na swojej drodze życia ciekawych
ludzi. Jedną z takich osób był poznany
w Kazimierzu podczas zlotu pasjonatów
starych motocykli Polak Bartek Mizerski mieszkający od ponad trzydziestu lat
w USA w mieście Chicago. Nawiązała się
nić sympatii pomiędzy nim i wiele starszym
od niego kolekcjonerem zabytkowych
motocykli. W głowach tych pasjonatów
zrodziła się myśl, aby polskim Sokołem
wyprodukowanym w 1936 r. wziąć udział
w niezwykle trudnym rajdzie Cannonball.
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Jest to tak zwany bieg wytrzymałościowy
przez Amerykę od wybrzeża do wybrzeża.
Po wielu przygotowaniach takich jak gromadzenie części zapasowych do Sokoła
1000 i wyprodukowaniu specjalnych rajdowych koszulek wyleciał z lotniska Okęcie po swoją przygodę życia. Rajd ten rozpoczął się 5 września 2014 r. z kultowego
dla motocyklistów Dayton Beach, a właściwie plaży Dayton leżącej nad Oceanem
Atlantyckim w stanie Floryda. Endurance
run – zwany Cannonball czyli „kula armatnia” – przygodę czas zacząć. Sokoła
przez cały czas trwania rajdu prowadził
jeden kierowca, Bartek Mizerski (taki był
wymóg organizatorów). Ksiądz Leszek Domagała wraz z przyjacielem Bartka panem
Romkiem stanowili ekipę techniczną.
Podczas całej trasy ks. Leszek zrobił setki, jeśli nie tysiące zdjęć. W czasie
spotkania mieliśmy okazję obejrzeć część
z nich na dużym ekranie. Podziwialiśmy
wspólnie przepiękne widoki zmieniające się wraz z mijanymi stanami. Dzięki

zdjęciom mieliśmy okazję poznać inne od
naszych krajobrazy, cuda przyrody, małe
amerykańskie miasta i przeróżne zabytki.
(Część z nich związana oczywiście z motoryzacją). Rajd nie obył się bez przygód.
Jedną z nich była awaria Sokoła. Wszyscy
uczestnicy rajdu zastanawiali się, czy ci
szaleni Polacy zdołają nareperować „staruszka” by wraz z nimi mknąc dalej po
amerykańskich drogach. Udało się. Przygoda trwa dalej. Jadą przez takie stany
jak: Floryda, Georgia, Tennessee, Missouri, Kansas, Kolorado, Utah, Nevada, Idaho,
Oregon. W sumie przejechali 8 tysięcy mil
(1 mila to 1609 m) i trzeba powiedzieć,
że pogoda nie zawsze im sprzyjała. Przez
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tych kilkanaście dni ks. Leszek Domagała miał okazję poznać takich samych jak
on pasjonatów starych motocykli. Ludzi
z różnych części świata, a z niektórymi nawet się zaprzyjaźnić. Uczestnikami owego
rajdu byli nie tylko młodzi ludzie. Najstar-

szą uczestniczką była osiemdziesięcioletnia pani, która o dziwo rajd ukończyła.
Nasza polska załoga była w grupie
24, które nie miały ujemnych punktów,
w gruncie rzeczy znaleźli się na 11 miejscu. W pięknym stylu pokonali trasę od

Oceanu Atlantyckiego po Ocean Spokojny.
W ten oto sposób spełniło się marzenie
proboszcza z pobliskiej Czerwonej. Amerykan Dream – amerykański sen, który nie
każdemu może się przydarzyć.

ŚWIADCZENIA 500 PLUS
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego („500+”) na nowy
okres zasiłkowy będzie można składać
od 1 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy
w Ciepielowie pokój nr 7 (I piętro – GOPS).
W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na drugi okres,
rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2016. Prawo do świadczenia
ustala się z uwzględnieniem określonych
ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu
dochodu. Ponadto należy pamiętać, iż

w trakcie okresu zasiłkowego należy zgłaszać na bieżąco wszelkie zmiany mogące
mieć wpływ na wypłatę świadczenia. Wysokość planowanych wydatków budżetu
państwa na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w gminie Ciepielów
na 2017 r. wynosi 4 719 000 zł. Średnio
miesięcznie wypłacamy na świadczenia
wychowawcze 418 570 zł. Średnia liczba
rodzin pobierających miesięcznie świadczenie wychowawcze w roku 2017 wynosi: 505 (w tym 90 rodzin, które składały
wniosek na drugie i kolejne dziecko, po-

została część rodzin pobiera świadczenie
wychowawcze także i na pierwsze dziecko, które jest uzależnione od kryterium
dochodowego), natomiast liczba dzieci na
które przyznane jest powyższe świadczenie wynosi 840.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-PO ARNICZE
W dniu 28 maja na ciepielowskim stadionie odbyły się zawody sportowo pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych działających na terenie gminy.
Zawody rozgrywane były celem sprawdzenia sprawności druhów ochotników,

rywalizacji sportowej i wyłonienia najlepszej drużyny, która będzie reprezentować
naszą gminę na zawodach powiatowych.
Przed zawodami podczas posiedzenia
zarządu gminnego OSP ustalono zasady
regulaminowe, na podstawie których zo-

staną przeprowadzone zawody. Wszystko
po to, aby podczas zawodów nie dochodziło do rozbieżności w interpretacji zasad regulaminowych. W zawodach wzięło udział osiem drużyn reprezentujących
gminne jednostki OSP, w tym cztery drużyny seniorskie z OSP w Antoniowie, Bielanach, Bąkowej i Ciepielowie oraz cztery
młodzieżowe drużyny pożarnicze, jedna
dziewczęca z OSP w Antoniowie i trzy
chłopięce z OSP w Ciepielowie, Bakowej
27
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następnie chłopcy. Jak to w zawodach, nie
obyło się bez upadków, przekroczenie linii
startowych, ale wszystko na zasadach fair
play. W drugiej konkurencji tzw. bojówce,
młodzieżowe drużyny rywalizowały (z wyjątkiem dziewczynek) z użyciem wody.
Z uwagi na niebezpieczeństwo tej konkurencji, zgodnie z ustaleniami do pomocy
i Łazisk. Drużyny rywalizowały o miejsca
na gminnym podium, puchary oraz nagrody finansowe wójta gminy z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla
poszczególnych jednostek OSP. Wszystkie
młodzieżowe drużyny pożarnicze przed
zawodami otrzymały dresy sportowe
z herbem gminy i napisem „Moja Gmina
Ciepielów” oraz napisem MDP Antoniów,
Łaziska, Ciepielów, Bąkowa.
Zawody rozgrywane były przy pięknej
słonecznej pogodzie, co z pewnością przyczyniło się do dużego zainteresowania
kibiców, ale dla samych strażaków było
dodatkowym utrudnieniem z uwagi na
obowiązek występowania podczas zawodów w pełny bojowym umundurowaniu.
Zawody składały się tradycyjnie z dwóch
konkurencji. Pierwszą z nich była sztafeta,
drugą część bojówka. Nad prawidłowością przeprowadzenia zawodów czuwała
komisja sędziowska na czele z zastępcą
Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Lipsku mł. brygad. Jarosława Bajora. Pierwsze konkurencje rozegrali najmłodsi członkowie Ochotniczych
Straży Pożarnych. Najpierw w sztafecie
biegały dziewczynki z OSP w Antoniowie,
osiągając bardzo dobry czas w sztafecie,
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drużynom młodzieżowym oddelegowani
byli najbardziej doświadczeni dorośli strażacy z poszczególnych jednostek OSP.
Największe emocje były jednak przy
konkurencjach seniorów. Wygrana drużyna otrzymuje nominacje do udziału
w zawodach powiatowych i już to podnosi poziom rywalizacji sportowej biorących
w zawodach drużyn. Wyniki poszczególnych konkurencji określane był wg najszybszego czasu, następnie przeliczane
na punkty (im mniej punktów tym szybszy czas i lepsze miejsce w konkurencji).
MDP dziewcząt OSP Antoniów: sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami:
41,05 pkt., ćwiczenia bojowe: 74 pkt.,
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łącznie 115,05 pkt. MDP chłopców OSP
Łaziska: sztafeta pożarnicza 7x50 m
z przeszkodami: 68,65 pkt., ćwiczenia
bojowe: 42,98 pkt., łącznie: 111,63 pkt.
MDP chłopców OSP Ciepielów: sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami:
68,30 pkt., ćwiczenia bojowe: 50,26 pkt.,
łącznie: 118,56 pkt. MDP chłopców OSP
Bąkowa: sztafeta pożarnicza 7x50 m
z przeszkodami: 70,52 pkt., ćwiczenia bojowe: 67,14 pkt., łącznie: 139,17 pkt.
Drużyny pożarnicze seniorskie: OSP
Bielany: sztafeta pożarnicza 7x50 m
z przeszkodami: 59,86 pkt., ćwiczenia bojowe: 35,63 pkt., łącznie: 95,49 pkt. OSP
Ciepielów: sztafeta pożarnicza 7x50 m
z przeszkodami: 65,68 pkt., ćwiczenia
bojowe: 62,61 pkt., łącznie: 128,47 pkt.
OSP Bąkowa: sztafeta pożarnicza 7x50 m
z przeszkodami: 72,37 pkt., ćwiczenia bojowe:69,41 pkt., łącznie: 141,78 pkt. OSP
Antoniów: sztafeta pożarnicza 7x50 m
z przeszkodami: 72,06 pkt., ćwiczenia bojowe: 73,30 pkt., łącznie: 145,36 pkt. Po

przeprowadzeniu wszystkich konkurencji,
komisja sędziowska dokonała podleczenia wyników i przystąpiono do oficjalnego
rozstrzygnięcia zawodów. Pierwsze miejsce wśród dziewczęcych młodzieżowych
drużyn pożarniczych zdobyła drużyna
MDP z Antoniowa. Wśród młodzieżowych
drużyn sportowo-pożarniczych chłopców
pierwsze miejsce zdobyła drużyna z OSP
Łaziska, drugie OSP Ciepielów i trzecie
OSP Bąkowa. Młodzi strażacy oprócz
wcześniej przekazanych dresów sportowych otrzymali z rak wójta gminy puchary, czapeczki i smycze z herbem gminy.
Wśród męskich seniorskich drużyn pożarniczych kolejny już raz najlepszą okazała
się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bielanach, która będzie reprezentowała naszą gminę podczas wrześniowych zawodów powiatowych.
Wręczając puchar za zwycięstwo oraz
nagrodę w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego,
wójt gminy powiedział, że szczególnie wy-

nik 35 sekund osiągnięty w ćwiczeniach
bojowych robi ogromne wrażenie i jest
bardzo dobrym prognostykiem na zawody powiatowe. Drugie miejsce wywalczyli
strażacy z OSP w Ciepielowie otrzymując puchar, dyplom i nagrodę w wysokości 900 zł. Trzecie miejsce po heroicznej
wręcz walce zdobyli strażacy z OSP w Bąkowej, za walkę otrzymali nagrodę finansową w wysokości 800 zł. Czwarte miejsce
i nagrodę w wysokości 700 zł otrzymali
strażacy w Antoniowie.
Wszystkim strażakom serdecznie gratulujemy, a osiągnięte wyniki przez naszych strażaków potwierdzają wysoką
skuteczność i sprawność.

JOANNA ŻUCHOWSKA NOWYM SKARBNIKIEM GMINY CIEPIELÓW
Z dniem 1 marca 2017 roku, decyzją
Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku na wniosek wójta nowym
skarbnikiem Gminy Ciepielów została pani
Joanna Żuchowska. Nowa pani Skarbnik
w 2003 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Ekonomia Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej im.
Kazimierza Puławskiego. Pracę w Urzędzie Gminy w Ciepielowie rozpoczęła
23 grudnia 2003 roku na stanowisku referent w Referacie Finansowym. Po odbyciu
stażu, okresu pracy na czas określony, od
dnia 1 stycznia 2006 roku już na czas nieokreślony na stanowisku inspektora referatu finansowego rozpoczęła ścisłą współpracę z panią Skarbnik Grażyną Szczodrą.
Podczas ponad 13-letniej pracy w księgowości Urzędu Gminy zdobyła wiedzę,
którą doskonaliła uczestnicząc w licznych

szkoleniach z zakresu finansów publicznych oraz nabyła doświadczenie umożliwiające wykonywanie funkcji Skarbnika

Gminy Ciepielów. Gratulujemy i życzymy
samych sukcesów z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców Gminy Ciepielów.
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W DRÓWKI KU SACRUM
Autorstwem mieszkańca naszej gminy
księdza doktora Mirosława Mejznera ukazała się książka pod tytułem „Wędrówki
ku Sacrum”. Za pośrednictwem naszego
biuletynu chcielibyśmy wszystkich zachęcić do wspaniałej lektury przedstawiającej pokaźny etap życiowej wędrówki księdza Mirka. Wędrówki nie byle jakiej bo
czterdziestu czterech lat życia, dwudziestu pięciu lat od wstąpienia do nowicjatu
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
i osiemnastu lat kapłaństwa. Ksiądz Mirosław jest pallotynem, adiunktem w Katedrze Teologii Patrystycznej na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
przewodnikiem w Pallotyńskim Biurze
Pielgrzymkowo Turystycznym „Peregrinus”, redaktorem naczelnym miesięcznika „Miejsca Święte” w latach 2009–2011.
„Wędrówki ku sacrum” to książka o pielgrzymowaniu. Jak pisze ksiądz Mirek
„Życie jest wędrówką. Poruszamy się
w przestrzeni i czasie, choć w tym drugim wymiarze – przynajmniej na razie
– jedynie do przodu. Mamy różnorodne
doświadczenia i przeżycia. Niektóre są
istotne i przemożnie wpływają na nasze
myślenie, decyzje i całe życie. Inne błahe,
prawie niezauważalne, jak maleńkie kamyczki w wielobarwnej mozaice. Nieraz

REKORDOWA
ORKIESTRA
W GMINIE
CIEPIELÓW
Podczas 25 finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy na terenie Gminy Ciepielów zebrano rekordową kwotę 14 574 zł. W Ciepielowie: 11 297 zł,
w Bąkowej: 1779 zł, w Wielgiem: 1496 zł.
Wszystkim wolontariuszom, którzy cały
dzień kwestowali pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, wszystkim
organizatorom licytacji i koncertu na sali
gimnastycznej w Ciepielowie, harcerzom,
nauczycielom, darczyńcom oraz wszystkim biorącym udział w licytacji i tym
wspaniałym ludziom, którzy nie szczędzili
dzisiaj pieniędzy wrzucanych do puszek
serdecznie dziękujemy, dziękujemy i jeszcze raz dziękujemy!
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pędzimy niezmordowanie, innym razem
upajamy się wytchnieniem. W wędrówce
życia warto niekiedy się zatrzymać. Obejrzeć za siebie, rozejrzeć wokół, a nade
wszystko zajrzeć do własnego wnętrza.
Królestwo Boże pośród was jest”. Już te
słowa zachęcają do lektury tej pięknej
i pouczającej książki, napisanej dobrym
i przystępnym językiem. W książce każdy
znajdzie coś dla siebie, bo przecież życie

to nieustanna pielgrzymka, droga w której człowiek szuka swojego miejsca na ziemi. W książce znajdziecie Państwo także
informacje z naszej gminy, które publikowane były między innymi w miesięczniku
„Miejsca Święte”. Naprawdę dobra i ciekawa lektura na zimowe wieczory 2017
roku. Książka jest już dostępna we wszystkich bibliotekach publicznych na ternie
naszej gminy.

DZIE FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Święto ustanowiono w 2004 roku i już
tradycyjnie z tej okazji wszyscy Polacy dekorują swoje domy symbolami narodowymi. Aby wszystkim dać dobry przykład na
masztach przed Urzędem Gminy wywieszono nowe flagi Gminy Ciepielów, Unii

Europejskiej i najważniejszą dla wszystkich Polaków, biało-czerwoną flagę Polski.
Tradycyjnie w centrum Ciepielowa akcję
propagowania narodowej flagi przeprowadzili nasi harcerze. Na nich jak na słynnym Zawiszy, zawsze można polegać.
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MA GORZATA RUSINOWSKA NOWYM DYREKTOREM ZSP W CIEPIELOWIE
W Urzędzie Gminy w Ciepielowie
odbył się Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ciepielowie. Dwunastoosobowa Komisja Konkursowa obradowała pod przewodnictwem Sekretarza Gminy Marcina
Bieleckiego. W skład Komisji (zgodnie
z Ustawą Prawo Oświatowe) weszły między innymi: trzy osoby – przedstawiciele
Organu Prowadzącego placówkę oświatową, trzy osoby – przedstawiciele Organu
Sprawującego Nadzór Pedagogiczny (Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie), dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ciepielowie, dwóch przedstawicieli rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie
oraz dwóch przedstawicieli związków zawodowych w tym ZNP i NSZZ Solidarność.
Na ogłoszony przez Wójta Gminy konkurs,
wpłynęło jedno zgłoszenie- nauczyciela
pani Małgorzaty Rusinowskiej z Ciepielowa. W czasie prac komisji, najpierw
sprawdzono kompletność dokumentów
złożonych przez panią Rusinowską w kon-

kursie, następnie kandydatka na dyrektora przedstawiła przed Komisją swoją
koncepcję działalności Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Ciepielowie. Po wysłuchaniu koncepcji, komisja przystąpiła
do udzielania pytań. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania, Komisja przystąpiła do
głosowania. Jednogłośną decyzją Komisji
(12 głosów za) Komisja Konkursowa na
stanowisko Dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Ciepielowie wybrała
panią mgr. Małgorzatę Rusinowską. Pani
Małgorzata Rusinowska w Szkole Podstawowej w Ciepielowie pracuje od ponad
30 lat, w tym przez 11 lat pełniła funkcje
wicedyrektora, a od nowego roku szkolnego pełni obowiązki dyrektora nowo
powołanego (od 1 września 2016 roku)
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie. Wśród nauczycieli propaguje
pogląd, że „bycie nauczycielem jest misją,
którą wypełnia się przez 24 godziny”. Jej
osobistym mottem są słowa: „Tyle jestem
warta – ile zrobiłam”, a w ostatnich miesiącach pani Małgorzata Rusinowska dała
się poznać jako bardzo dobry menadżer
oświatowy. Wspaniale wypełniła misję,
którą wraz z początkiem nowego roku
szkolnego 2016/2017 powierzyłem jej,
a mianowicie: uruchomienia nowego bu-

dynku dydaktycznego szkolno-przedszkolnego w Wielgiem, a także zorganizowania
pracy szkoły podstawowej w Ciepielowie,
w której cały czas prowadzone są prace
związane z termomodernizacją, budową
sali gimnastycznej i budową zespołu boisk
ze sztucznej nawierzchni. Bez przeszkód,
przy pomocy dwóch wicedyrektorów bardzo dobrze zarządza Zespołem SzkolnoPrzedszkolnym umiejscowionym w trzech
różnych budynkach w Ciepielowie i Wielgiem. Serdecznie gratulujemy nowej pani
Dyrektor i życzymy wielu sukcesów z korzyścią dla najmłodszych naszych mieszkańców i ich rodziców. Pani dyrektor to
właściwy człowiek na właściwym miejscu.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Z WIZYT W URZ DZIE GMINY
Uczniowie szkoły podstawowej w Ciepielowie podczas zajęć świetlicowych
odwiedzili Urząd Gminy w Ciepielowie.
Swoją wizytę rozpoczęli od gabinetu wójta gminy. Każdy mógł wójtowi zadać pytanie oraz przymierzyć się do wójtowskiego
fotela (chętnych, jak widać ze zdjęć nie
brakuje, a zgodnie zamiarem zmiany Ordynacji Wyborczej będzie ich jeszcze więcej). Na pamiątkę każdy z uczniów dostał
od wójta maskotkę. Uczniowie zwiedzili
cały Urząd Gminy z panem Sekretarzem
Marcinem Bieleckim odwiedzili pokój
skarbnika, podatków i opłat lokalnych,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na sali konferencyjnej po raz pierwszy
w życiu wzięli udział w głosowaniu projektu Uchwały Rady Gminy. Być może

w przyszłości z tych małych mieszkańców
gminy wyrośnie nam nowy wójt, radny,
a może Prezydent RP, wszystko w ich rękach, bo do młodych świat należy.
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WYCIECZKA DO SEJMU I ŚWI TYNI OPATRZNO CI BO EJ
Na zaproszenie posła na Sejm RP pana
Andrzeja Kosztowniaka emeryci i renciści
odwiedzili Sejm RP. Grupa 45 osób, mieszkańców gminy Ciepielów mogła zapoznać
się z historią Parlamentu oraz wziąć udział
w obradach 35 posiedzenia Sejmu. Przed
wejściem do budynków sejmowych, każdy
został gruntownie przebadany wykrywaczem metalu oraz wylegitymowany. Już
po przeprowadzeniu wszystkich procedur związanych z zachowaniem porządku
i bezpieczeństwa wraz z przewodnikiem
sejmowym rozpoczęło się zwiedzanie
Parlamentu. Po krótkim przedstawieniu
historii budowy obu izb naszego Parlamentu, z galerii sejmowej można było zapoznać się z pracami Sejmu, który w tym
dniu obradował pod przewodnictwem
wicemarszałka Joachima Brudzińskiego.
Wysłuchano sprawozdania Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz wysłuchano 5-minutowych oświadczenia złożonych przez
posłów w imieniu klubów i kół poselskich.
Po wizycie na sejmowej galerii mieszkańcy spotkali się z panem posłem Andrzejem Kosztowniakiem, który w kilku
zdaniach zapoznał naszych mieszkańców
pracami sejmowymi. W tym dniu w czasie
posiedzenia Sejmu, posłowie dodatkowo
pracowali w różnych komisjach. Pan poseł przekazał pozdrowienia dla wszystkich
mieszkańców gminy pozdrowienia i na
ręce pana wójta złożył zaproszenie do odwiedzenia Sejmu RP przez kolejne grupy
mieszkańców. Z zaproszenia skorzystamy i
już dzisiaj informujemy, że kolejny wyjazd
odbędzie się na przełomie marca i kwietnia. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów sekretariacie Urzędu
Gminy w Ciepielowie. Po spotkaniu z panem posłem i wspólnym pamiątkowym
zdjęciu, zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z pracami Sejmu w Sali konferencyjnej. Każdy na pamiątkę otrzymał
informator sejmowy.

32

Po wizycie w Sejmie, która zakończyła się przed godziną 15, wójt zaprosił
wszystkich uczestników wycieczki do odwiedzenia Świątyni Opatrzności Bożej. Po
przejechaniu na Wilanów, gdzie zlokalizowana jest Świątynia, wszyscy uczestnicy
wycieczki zwiedzili całą Świątynię. Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie to elementem składowym kompleksu Centrum
Opatrzności Bożej, w którym zawiera się
również Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich
Polaków. Początkowo budowla miała być
realizacją Deklaracji Sejmu Czteroletniego
z 5 maja 1791 roku.
Historia budowy Świątyni Najwyższej
Opatrzności liczy ponad 200 lat i wiąże się
z Konstytucją 3 maja z 1791 roku, kiedy
to uchwałą posłów Sejmu Czteroletniego
podjęta została decyzja o wybudowaniu
świątyni jako wotum wdzięczności za Konstytucję. Kamień węgielny wmurowano
na terenie dzisiejszego Ogrodu Botanicznego UW w pobliżu Łazienek. III rozbiór
Polski przerwał podjęte prace. Działania
na rzecz budowy świątyni wznowiono
po odzyskaniu niepodległości w 1918
roku. Obiekt miał być zbudowany na Polu
Mokotowskim według projektu arch.

Bohdana Pniewskiego. Wybuch II wojny
światowej uniemożliwił jej realizację
przez następnych kilkadziesiąt lat. Z kolejną inicjatywą budowy świątyni wystąpił
w 1989 roku prymas Józef Glemp. Budowa Świątyni Opatrzności Bożej na Polach
(Błoniach) Wilanowskich została ukończona, nadal jednak trwają pracę wykończeniowe. Pierwsza msza została odprawiona
11 listopada 2016 roku. W czasie zwiedzania mieszkańcy gminy mogli wysłuchać
historii powstania Świątyni w kaplicy pod
świątynią, w Panteonie Wielkich Polaków.
Panteon Wielkich Polaków – dolna część
Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, przeznaczona na miejsce pochówku
i upamiętnienia najbardziej zasłużonych
polskich patriotów oraz ludzi kultury
i nauki. Znajduje się tu m.in. replika watykańskiego grobu papieża Jana Pawła II.
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Kryptę Zasłużonych Polaków, którą można
zwiedzać. Symboliczny grób Jana Pawła II.
Jest on wierną repliką grobu w Grotach
Watykańskich, gdzie spoczywało ciało
papieża. Do grobu podczas jego budowy
została złożona biała chusta, którą w dniu
śmierci ocierano twarz papieża. Pamiątkę
podarowaną w Watykanie przywiózł do
Polski zaraz po pogrzebie Jana Pawła II
kardynał Józef Glemp, metropolita warszawski. W Panteonie znajdują się Relikwie błogosławionego Jerzego Popiełuszki.
Złożono je tam 6 czerwca 2010 roku, po
jego beatyfikacji. Relikwie świętego Jana
Pawła II. Złożone 5 czerwca 2011 roku.
Relikwie świętego Andrzeja Boboli. Złożone 2 czerwca 2013 roku. W Panteonie
mieści się również Aleja Darczyńców. Jest
to miejsce, w którym znajdują się tablice
upamiętniające osoby wspierające budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W Alei znajduje się obecnie ponad
600 takich tablic. Aleja ma kształt pierścienia otaczającego Panteon.

W Panteonie znajdują się groby Wielkich Polaków, miedzy innymi: Jan Twardowski (1915–2006) ksiądz rzymskokatolicki, poeta, rektor kościoła Wizytek
w Warszawie, Ryszard Kaczorowski (1919–
2010) ostatni prezydent RP na uchodźstwie
(1989–1990); do 2012 w grobie znajdowało się błędnie zidentyfikowane ciało Tadeusza Lutoborskiego; powtórny pogrzeb
miał miejsce 3 listopada 2012 Zdzisław
Peszkowski(1918–2007) ksiądz rzymskokatolicki, kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie, więzień Kozielska, Krzysztof Skubiszewski (1926–2010)
pierwszy minister spraw zagranicznych
odrodzonej Rzeczypospolitej (1989–1993),
Longin Komołowski (1948–2016) polityk,
działacz związkowy i społeczny, minister
pracy i wicepremier w rządzie Jerzego
Buzka. Po zwiedzeniu Panteonu Wielkich
Polaków wraz z przewodnikiem uczestnicy wycieczki udali się do wnętrza Świątyni
Opatrzności Bożej. Świątynia wywarła na
wszystkich ogromne wrażenie.

M ODZIE ZAPOBIEGA PO AROM
Tradycyjnie już konkurs wiedzy pożarniczej odbył się w PSP w Bąkowej. Organizowanie turnieju służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości
przepisów przeciwpożarowych, zasad
postępowania w wypadku pożaru, poznawaniu tradycji, historii i organizacji ochro-

ny przeciwpożarowej. W tym roku do
konkursu przystąpiło 12 uczniów – dwóch
uczniów z PSP w Ciepielowie (opiekun
Piotr Nowakowski), pięciu uczniów z PG
w Ciepielowie (opiekun Mirosław Czapka)
oraz pięciu z PSP w Bąkowej (opiekun Elżbieta Wajs). Uczniowie szkół podstawowych uplasowali się następująco:
Michał Kot – PSP Bąkowa, Miłosz
Nowakowski – PSP Ciepielów
Daniel Dukielski – PSP Bąkowa.
Wśród uczniów z gimnazjum miejsca przedstawiają się następująco:
Szymon Pstrąg, Natalia Nachyła,
Jakub Czapka. Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez pana wójta. Nad
przygotowaniem i przebiegiem
konkursu czuwała pani dyrektor
szkoły w Bąkowej Anna Kozieł.

CZ OWIEK ROKU 2017

W plebiscycie organizowanym przez
redakcję „Echa Dnia”, człowiekiem roku
powiatu lipskiego 2017 w kategorii „Samorząd” został radny naszej gminy pan
Witold Chojak. W plebiscycie Echa Dnia
zdobył aż 6558 głosów. Serdecznie gratulujemy.
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POWIATOWY FINA BRD W CIEPIELOWIE
W Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie odbyły się powiatowe
eliminacje XL Ogólnopolskiego Konkursu
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Patronat nad turniejem z uwagi na odmowę
sfinansowania turnieju przez starostwo,
objął Wójt Gminy Ciepielów oraz Komendant Powiatowy Policji w Lipsku. Zmagania uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów ze wszystkich gmin
wchodzących w skład naszego powiatu,
obserwowali zaproszeni na finał eliminacji goście, w tym między innymi wójt gminy Solec nad Wisłą pan Marek Szymczyk,
burmistrz miasta i gminy Lipsko pan Jacek Wielorański, komendant Powiatowy
Policji w Lipsku podins. Wojciech Brant,
dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej
Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Lipsku mł. brygad. Łukasz Maciejewski, podins. Stanisław Popiel ekspert WRD w Komendzie Wojewódzkiej
Policji z/s w Radomiu. Podczas turnieju
funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z/s
w Radomiu przeprowadzili prelekcję dla
uczniów na temat bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Turniej powiatowy ponownie wygrała
drużyna z PG w Ciepielowie i będzie reprezentować powiat lipski na zawodach na
szczeblu wojewódzkim. Od ośmiu lat nikt
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z powiatu lipskiego nie zagroził prymatowi ciepielowskich uczniów w tym konkursie. Stało się to już pewnego rodzaju tradycją, że zawodnicy z naszego gimnazjum
są najlepsi, można powiedzieć niepokonani. Drużyna w składzie: Czapka Jakub,
Grzeszczyk Mateusz i Leszczyk Piotr przygotowana przez Krzysztofa Górskiego od
samego początku prowadziła i do końca
nie dała sobie wydrzeć zwycięstwa, choć
zawodnicy z Rzeczniowa, Chotczy, Sienna,
Pawłowic i Krępy Kościelnej starali się bardzo, aby ich pokonać. Po testach z przepi-

sów ruchu drogowego zajmowaliśmy dwa
pierwsze i drugie miejsce. Skrzyżowania
to trzy pierwsze miejsca dla naszych uczniów. Podobnie trzy pierwsze miejsca dla
naszych zawodników w konkurencji pomoc przedmedyczna. Końcowym etapem
eliminacji był rowerowy tor przeszkód,
na którym zajęliśmy pierwsze, drugie
i czwarte miejsce. Dzięki temu indywidualnie zajęliśmy pierwsze, drugie i trzecie
miejsce w całym turnieju. W konkursie
wzięło udział osiemnastu gimnazjalistów
z powiatu lipskiego. Taki sukces był moż-
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liwy dzięki systematycznej pracy uczniów.
Nie bez znaczenia była też praca pana Mirosława Czapki, który prowadził zajęcia
z pomocy przedmedycznej. W konkursie
brali też udział uczniowie z Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Mariana Papuzińskiego w Ciepielowie, których przygotowywał pan Piotr Nowakowski. Drużyna
w składzie: Ciosek Maja, Zając Katarzyna,
Siwiec Olaf i Miłosz Nowakowski zajęła

III miejsce, zdobywając tylko jeden punkt
mniej niż zawodnicy z Chotczy. Zawodnicy
indywidualnie zajęli miejsca trzecie, dziesiąte, dwunaste i szesnaste. W konkursie
wzięło udział 24 zawodników ze szkół
podstawowych z powiatu lipskiego.
Końcowe wyniki. Szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Ciepielów, II miejsce – Pawłowice, III miejsce – Chotcza, IV miejsce
– Rzeczniów, V miejsce – Krępa Kościelna,

VI miejsce – Sienno. Szkoły podstawowe:
I miejsce – Pawłowice, II miejsce – Chotcza, III miejsce – Ciepielów, IV miejsce –
Długowola, V miejsce – Sienno, VI miejsce
– Rzeczniów. Zwycięzcy eliminacji powiatowych otrzymali pamiątkowe puchary
oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu
sportowego. Każdy uczestnik otrzymał
również gadżety promujące gminę Ciepielów.

ZAKO CZENIE NAUKI TRZECICH KLAS GIMNAZJUM
22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku
szkolnego trzecich klas gimnazjum. Dla tych uczniów to
jednocześnie zakończenie całego okresu nauki w placówkach oświatowych gminy Ciepielów. Podobnie jak
w zeszłym roku, wójt gminy nagrodził wszystkich absolwentów oraz przyznał wyróżnienia za najlepsze wyniki w nauce. Tegoroczni absolwenci naszego gimnazjum są pierwszym rocznikiem, który na zakończenie
nauki w gminie Ciepielów wyjechał na zieloną szkołę
w Karkonosze i do Czech.
Na zakończenie nauki w naszej gminie wszyscy uczniowie otrzymali specjalne okolicznościowe zestawy
pamiątkowy od wójta gminy, między innymi starodruk
hymnu Polski ze specjalną dedykacją na zakończenie
nauki, indywidualne komplety piśmiennicze, kubek
z logo gminy oraz biuletyn „Nasza Gmina” ze zdjęciami
naszych tegorocznych absolwentów.
Wszystkim naszym uczniom serdecznie gratulujemy ukończenia nauki i życzymy wielu sukcesów w dalszej nauce, zgodnie z treścią dedykacji na starodruku
„Edukacja jest najlepszą inwestycją, a więc inwestuj
w siebie o poszerzaj swoje horyzonty, bo „wiedza jest
drugim słońcem dla tych, którzy ja posiadają”.
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Od lewej: Martyna Niziołek, Ewelina Standowicz, Zuzanna Tracz, Natalia Nachyła, Julia Wiktorowska, Aleksandra Kaczmarska, Agnieszka Siadaczka, Monika Sykut, Daria Kozieł,
Olga Rozwadowska, Kamila Szczodra, Kamila Boniecka, wychowawczyni Marta Balcerowska, Jacek Antonik, Kamil Michalczyk, Jakub Ciosek, Michał Kostyra, Adrian Urbanek,
Krystian Firlej, Kacper Nowotnik, Szymon Pstrąg, Jakub Kapciak, Oskar Sarnecki, Przemysław Niziński, Bartłomiej Dygas.
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Od lewej: Dominika Wietrzyńska, wychowawczyni Marzena Nowakowska, Aleksandra Figura, Katarzyna Oko, Julia Kapciak, Klaudia Koniusz, Katarzyna Chojak,
Weronika Sałbut, Wiktoria Dudek, Paulina Drąg, Natalia Kosiór, Natalia Szczodra, Weronika Nowakowska, Kinga Boniecka, Bartłomiej Zaborski, Norbert Nędzi,
Wiktor Flis, Dawid Kaczmarczyk, Krzysztof Żyła, Jakub Mejzner, Michał Strelke, Karol Choroś, Mateusz Zaborski.
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Od lewej: Aleksandra Lasek, Katarzyna Choroś, Wiktoria Hamela, Ilona Rybak, Justyna Bartos, wychowawczyni Danuta Wiktorowska, Magdalena Niedziela,
Karolina Serafin, Katarzyna Mazurek, Marta Zając, Aleksandra Zając, Sebastian Chmielewski, Krystian Krzos, Przemysław Rybak, Łukasz Krawczyk, Wiktor Kędzierski,
Norbert Bębenek, Patryk Sulima, Michał Markowski, Mikołaj Drąg, Szymon Niziński, Piotr Łojek.
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LIGA PI KI SIATKOWEJ DZIEWCZ T
Uczennice Publicznego Gimnazjum
w Ciepielowie dzięki wsparciu Urzędu
Gminy, który zapewnił godziny zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej, zakup strojów
i sprzętu sportowego oraz transport na
turnieje, może rywalizować w rozgrywkach ligi. W skład drużyny pod trenerską opieką pana Piotra Siebyły wchodzą:
Kaczmarska Aleksandra, Koniusz Klaudia,
Kapciak Julia, Nachyła Natalia, Główka
Małgorzata, Rusinowska Julita, Góralska Paulina, Góralska Aleksandra, Siwiec
Aleksandra, Sumigowska Dominika. Rozgrywki ligi maja formułę mini turniejów

rozgrywanych w szkołach
drużyn biorących w niej
udział. W tym roku szkolnym do rozgrywek zgłosiło się dziewięć drużyn:
6 ze szkół gimnazjalnych
oraz 3 ze szkół ponadgimnazjalnych: PG w Ciepielowie, PG w Lipsku, PG
w Chotczy, PG w Solcu n/
Wisłą, PG w Pawłowicach,
PG w Opolu Lubelskim,
ZSP Solec I, ZSP Solec II,
PG+LO w Siennie. Celem
naszej drużyny w tym roku było zajęcie
miejsca w pierwszej czwórce.
I cel został w 150% zrealizowany, bo
w drugiej edycji turnieju nasze dziewczęta zdobyły trzecie miejsce. 1. PG Opole
Lubelskie, 2. PG Chotcza, 3. PG Ciepielów,
4. PG Pawłowice, 5. PG Lipsko, 6. PG Solec. Wszystkie dziewczyny spisały się na
medal! Zawodniczki kończące w tym roku
gimnazjum na pamiątkę od wójta gminy
otrzymają najpiękniejsze stroje siatkarskie „Moja Gmina Ciepielów”.
Zmagania dziewcząt można śledzić
na stronie: facebook.com/uksciepielowchampions.

PORADY PRAWNE
W URZ DZIE GMINY
PRACE SPO ECZNIE U YTECZNE
Od 15 marca 2017 roku na terenie
gminy realizowane są prace społecznie
użyteczne jest to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa
do zasiłku jednocześnie korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Powiatowym Urzędem Pracy
a gminą, na rzecz, której prace społecznie
użyteczne będą wykonywane. Biuro pracy
refunduje gminie ze środków Funduszu
Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.
Świadczenie to może być w całości finansowane z budżetu gminy. Jednocześnie
informujemy, iż w ramach Programu Aktywizacja i Integracja osoby biorą udział
w działaniach w zakresie integracji społecznej służące kształtowaniu aktywnej
postawy w życiu społecznym i zawodo-

wym, zajęcia odbywają się w wymiarze,
co najmniej 10 godzin tygodniowo. W tym
roku mamy 6 osób zatrudnionych na okres
4 miesięcy mających ustalony III profil
w PUP, miesięcznie do przepracowania
mają 40 godzin. W trakcie wykonywania
tych prac osoby nadal zachowują status
osoby bezrobotnej.

Już trzeci rok nasza gmina finansuje
bezpłatne porady prawne kancelarii adwokackiej dla wszystkich mieszkańców
gminy. Bezpłatne porady prawne polegają na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach
oraz na wskazaniu sposobu rozwiązania
dotyczącego jej problemu prawnego. Porady dotyczą postępowania prawnego na
etapie przedsądowym. Porady udzielane
są przez panią adwokat z reguły w każdy
czwartek w godzinach 10–12 w Urzędzie
Gminy w Ciepielowie (II piętro – pok.
nr 16).
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NOWE PRZEDSZKOLE – NOWE MO LIWO CI DZIECI Z GMINY CIEPIELÓW
Gmina Ciepielów w roku szkolnym
2016/2017 realizowała w nowo otwartym przedszkolu w Ciepielowie z siedzibą
w Wielgiem projekt „Nowe przedszkole
– nowe możliwości dzieci z Gminy Ciepielów” w ramach Poddziałania 10.1.4
Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Całkowita
wartość projektu wyniosła 374 358,25 zł,
w tym: dotacja z UE: 299 486,60 zł.;
wkład własny finansowy – 39 590,00 zł.;
wkład niefinansowy 35 281,65 zł. Celem
projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym
z terenu naszej gminy. Realizacja tego
projektu przyczyniła się między innymi
do przyjęcia wszystkich chętnych dzieci
do przedszkola i korzystaniu przez nich
z zajęć wspomagających ich rozwój. W ramach projektu utworzony został dodatkowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci
4-letnich, co pozwoliło na zwiększenie
liczby dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym, a także rozdzielenie 3latków od 4-latków, a zatem zwiększenie
efektywności edukacyjnych w każdym
z tych roczników. Wszystkie przedszkolaki
w ciągu roku skorzystały z bogatej oferty
edukacyjnej wzbogaconej o dodatkowe
zajęcia w zakresie tego projektu, które
były prowadzone przez nauczycieli specjalistów z ZSP w Ciepielowie. Nasze przedszkolaki korzystały z dodatkowych zajęć:
1. Taneczno-rytmicznych, które rozwijały
pasję muzyczną, pomagały polepszyć koordynację ruchową dziecka, poprawiały
wady postawy, a także umożliwiały pozbywanie się nadmiaru energii. Podczas
zajęć zastosowano takie formy jak: taniec,
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rytm, zabawy dziecięco muzyczno-ruchowe, improwizacja, gra akompaniament na
instrumentach perkusyjnych oraz propagowanie muzyki „klasycznej”.
2. Gimnastyki ogólnorozwojowej mającej na celu profilaktykę wad postawy
i kształtowanie prawidłowej sylwetki,
wzmacnianie dużych grup mięśniowych,
rozwijanie ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej. Zajęcia były urozmaicone
i ciekawe, prowadzone z wykorzystaniem
różnorodnych pomocy dydaktycznych
oraz elementów gimnastyki Labana
i W. Sherborne. Te zajęcia ćwiczą i usprawniają mięśnie, motorykę małą i dużą, uczą
dyscypliny, współpracy w grupie i zasad
fair play w zabawach i grach zespołowych
dają dzieciom możliwość kształtowania
nawyku prawidłowej postawy.
3. Warsztatów plastyczno-technicznych, pozwalającym rozwijać myślenie
twórcze, zmysł estetyczny oraz umiejętno-

ści posługiwania się narzędziami i rozwój
czynności manualnych. Głównym celem
zajęć było rozmiłowanie dzieci w sztuce
plastycznej poprzez aktywizowanie ich
do twórczego działania rozwijającego wyobraźnię. Przedszkolaki poznawały różnorodne techniki plastyczne: rysowały,
malowały, wydzierały, wycinały i samodzielnie komponowały swoje prace.
4. Warsztatów teatralnych, które rozwijały wyobraźnię, wrażliwość i inwencje
twórcze, zdobywanie wiedzy o teatrze,
wzbogacanie słownika dziecka, poznawanie różnych form teatralnych w celu realizacji przedstawień i inscenizacji. Zajęcia
teatralne odbywały się trzy razy w tygodniu. Główną formą stosowaną podczas
zajęć była praca w grupie. Co miesiąc
dzieci przygotowywały inne przedstawienie. Praca z dziećmi była bardzo intensywna, ponieważ uwieńczeniem wyników comiesięcznych działań z każdą grupą było
wystawienie przygotowanej przez nich
inscenizacji. Podczas zajęć oprócz utrwalania ról odbywały się również ćwiczenia
ortofoniczne, dykcji, naśladowcze, improwizacje, zabawy mimiczne, ruchowe,
nauka wierszy, piosenek i tańców. Dzięki
zajęciom teatralnym dzieci oswoiły się ze
sceną, nabyły nowe doświadczenia, rozwinęły zdolności i zainteresowania, a przede
wszystkim doskonale się razem bawiły.
Zajęcia specjalistyczne stanowiły drugą grupę zajęć projektowych przeznaczonych dla wybranej grupy dzieci ze specyficznymi deficytami rozwoju. W związku
z tym odbywały się:
1. Zajęcia korekcyjne skierowane
do dzieci z wadami postawy Stosowane
w czasie zajęć ćwiczenia były dobrane
do rodzaju występującej u dziecka wady,
rozwoju fizycznego i psychicznego, jego
sprawności. Uczestnictwo w zajęciach
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pozwoliło dzieciom w przyszłości na świadome kierowanie swoim rozwojem fizycznym. Zajęcia odbywały się w sposób niestereotypowy i równościowy. Cele zostały
osiągnięte głównie na drodze aktywności
dzieci poprzez ćwiczenia dostosowywane
do poszczególnych wad postawy. Zajęcia
prowadzone były w sali gimnastycznej lub
na świeżym powietrzu. Zajęcia gimnastyki korekcyjne sprawiły, że dzieci poprawiły swoją ogólną sprawność fizyczną oraz
uświadomiły sobie, jak ważny jest ruch
w życiu każdego człowieka.
2. Zajęcia logopedyczne na których
praca z dziećmi obejmowała ćwiczenia
prawidłowej wymowy jak również szeroko pojętą profilaktykę. Zajęcia prowadzone były pod kątem usprawniania funkcji
językowych, wzrokowych, słuchowych,
pamięciowych i motorycznych. Na początku września zostały przeprowadzone
przesiewowe badania logopedyczne, które pozwoliły na określenie stanu wymowy dzieci. Następnie z rodzicami dzieci,
które zostały zakwalifikowane na zajęcia
logopedyczne odbyły się wywiady mające na celu omówienie zasad współpracy
jak również sporządzenie dokładnej karty
diagnozy.
3. Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, prowadzone były dla dzieci z problemami związanymi z zapamiętywaniem,
koncentracją, skupieniem uwagi czy nadruchliwością. Ukierunkowane były na
kompensowanie braków i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, rozwijanie
sprawności językowej i komunikacyjnej,
percepcji słuchowej, sprawności grafomotorycznej oraz spostrzegania wzrokowego i myślenia. Z funduszy projektowych
przedszkole zyskało bogato wyposażone
sale lekcyjne, pomoce dydaktyczne potrzebne do nauki i zabawy oraz sprzęt
audiowizualny i IT. Każda grupa otrzymała
do sali zabawki: klocki konstrukcyjne, gry
planszowe i lalki, misie, wózki do lalek, samochody itp. Przedszkolaki mogą również
korzystać z szerokiej gamy pomocy logo-

pedycznych w tym ze specjalistycznych
programów komputerowych, które podnoszą atrakcyjność ćwiczeń oraz mini siłowni znajdującej się w sali gimnastycznej
czy tablic manipulacyjnych umieszczonych
w salach lekcyjnych i na korytarzach. Kompleksowo wyposażono również stołówkę
przedszkolną oraz tęczową szatnię, gdzie
każde dziecko posiada indywidualną szafkę. Dla każdego przedszkolaka zakupiony
został komplet pomocy dydaktycznych do
zajęć plastycznych. Razem na zakup środków trwałych i pomocy dydaktycznych
pozyskano środki w kwocie 77 154,95 zł.
Ponadto w ramach projektu dzieci 5- i 6letnie skorzystały z dwóch wyjazdów do
teatru. Pierwszy odbył się w październiku
do Lublina na przedstawienie „Tymoteusz
i Psiuńcio”, a drugi w maju do Radomia na
przedstawienie – „Calineczka”. W grudniu
wszystkie grupy przedszkolne uczestniczyły w wyjeździe, mikołajkowym do Hula
Parku w Radomiu.
Realizacja projektu przyniosła niewymierne skutki w rozwoju każdego dziecka.
Cele zaplanowane na zajęciach zostały
osiągnięte dzięki współpracy nauczycieli

z rodzicami. Podczas rozmów rodzice byli
informowani o postępach swojego dziecka. Wszystkie zajęcia odbywały się 2 razy
w ciągu tygodnia i cieszyły się wśród
dzieci dużym zainteresowaniem, chętnie
brały w nich udział, wykazywały zaangażowanie i aktywność. Praca w grupach
zintegrowała przedszkolaków, a indywidualna spowodowała, że po kilku miesiącach zajęć u każdego dziecka nastąpił
postęp w rozwoju mowy, co pokazuje jak
ważna jest w tym wieku wczesna interwencja terapeutyczna.
Zakupione meble, pomoce dydaktyczne, programy komputerowe będą wykorzystywane przez dzieci i nauczycieli przez
długie lata podnosząc efektywność pracy.
Z dotychczasowych obserwacji wynika iż
prowadzone zajęcia sprawiły dzieciom
wiele satysfakcji i radości.
Pozostało tylko na koniec podziękować panu wójtowi Arturowi Szewczykowi za umożliwilenie dzieciom udziału
w tak urozmaiconej gamie zajęć pozyskując środki finansowe na realizację tego
przedsięwzięcia, które otworzyło „nowej
placówce nowe możliwości”.
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RAJD ROWEROWY ZWI ZKU GMIN NAD I ANK
Tym razem w czerwcu i inaczej niż
zwykle nie w ostatnich dniach tygodnia,
a w poniedziałek i wtorek, jedenasty
już raz, uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów ruszyli szlakami rowerowymi Związku Gmin nad Iłżanką. W związku
z rozszerzeniem ZGnI o piątą gminę Mirów, wchodzącą w skład powiatu szydłowieckiego, trasa rajdu wydłużyła się. Rajd
rozpoczął się 5 czerwca (gimnazjalistów
12 czerwca) od startu w gminie Chotcza.
Tradycyjnie uczestników rajdu powitał
wójt naszej gminy, jednocześnie Prezes
Związku Gmin nad Iłżanką pan Artur Szewczyk. Prezes Związku w krótkich słowach
zapoznał młodzież o głównych zadaniach
Związku, którymi są prace w zakresie
ochrony środowiska doliny rzeki Iłżanki,
promocja walorów gmin położonych nad
Iłżanką, a także podejmowanie działań na
rzecz rozwoju turystyki, szczególnie turystyki rowerowej. W tym celu wyznaczono
ponad 260 kilometrów szlaków rowerowych, zachęcając zarówno mieszkańców
jak i odwiedzających te tereny turystów
do aktywnego spędzania wolnego czasu,
jednocześnie kultywując dziedzictwo krajobrazowe i kulturowe. Następnie Prezes
ZGnI przedstawił młodzieży i opiekunom
panią pielęgniarkę, która przez dwa dni
rowerowej wędrówki towarzyszyła uczestnikom rajdu oraz przewodnika rajdu i serwisanta rowerów, który podczas całego
rajdu dzielnie naprawiał wszystkie uszkodzenia do jakich dochodziło podczas rajdu. Po rozpoczęciu rajdu rowerzyści przejechali do Ciepielowa, następnie przez
Wielgie, Borowiec na teren gminy Kazanów. W Kazanowie w związku z objęciem
nad rajdem patronatu Mazowieckiego
Komendanta Wojewódzkiego, uczestnicy
rajdu odpoczynek spędzili na wykładzie
z zakresu bezpieczeństwa o niechronionych uczestnikach ruch drogowego w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”
oraz „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak
Niechroniony” wygłoszonego przez Za-
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stępcą Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Krzysztofa Bieleckiego
przedstawiciela Mazowieckiej Komendy
Ruchu Drogowego. Po obiedzie rowerzyści wyruszyli z powrotem przez Wielgie
na teren gminy Ciepielów na nocleg do
szkoły podstawowej w Bąkowej, gdzie
czekała kolacja, ognisko i zabawa dla strudzonych drogą rajdowców. Drugiego dnia
po śniadaniu, rowerzyści ruszyli w dalszą
drogę do Iłży, a następnie do Mirowa,
gdzie po obiedzie
oficjalnie zakończono jedenasty rajd
rowerowy szlakami
Związku Gmin nad
Iłżanką.
Wszystkie koszty udziału
w rajdzie, tj. ubezpieczenie,
pełne
wyżywienie, opiekę
pielęgniarki, serwis
rowerów, przewodnika rajdu, transport
dzieci na miejsce

startu i do domu, transport rowerów, pamiątkowe koszulki oraz kamizelki i kaski,
sfinansowano ze środków Związku Gmin
nad Iłżanką. Na pamiątkę uczestnictwa
w rajdzie każdy uczestnik rajdu otrzymał
żółtą koszulkę i czapeczkę z logo Związku.
W dwóch turach rajdu, szkoły podstawowe (5–6 czerwca), gimnazja (12–13
czerwca) wraz z opiekunami wzięła udział
rekordowa liczba uczestników 290 osób.
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„NAGRODA” OD POWIATU ZA 100% ZWODOCI GOWANIE GMINY
Wodociągowanie gminy kosztem kilkunastu milionów złotych zakończyliśmy
już jakiś czas temu. Dzięki wykonanym
inwestycją możemy poszczycić się jako
jedna z nielicznych gmin w całej Polsce
wskaźnikiem 100% zwodociągowania
gminy. Jak się niedawno okazało nawet
z tego powodu możemy ponosić coraz to
większe opłaty nakładane na nas przez
władze powiatu lipskiego. Za wszystkie
położone w pasie drogi powiatowej rury
wodociągowe corocznie płacimy opłatę
za zajęcie pasa drogowego na rzecz po-

wiatu. Takie są bowiem zasady i z tym już
dawno się pogodziliśmy.
Trudno jednak zrozumieć decyzję Rady
Powiatu w Lipsku, w tym dwóch naszych
radnych powiatowych o niczym nieuzasadnionej, astronomicznej wręcz podwyżce tej opłaty od 2017 roku, a wynoszącej
aż 125%. Zwiększa to opłatę wpłacaną
na rzecz powiatu lipskiego z dotychczasowych 15 tysięcy złotych do 32 tysięcy
w roku 2017. Co w Polsce zdrożało w ciągu roku o 125%? O czym myślą nasi radni
powiatowi podejmując tak absurdalne

decyzje? Chyba tylko o konieczności podniesienia opłaty za wodę dla mieszkańców gminy Ciepielów, bo pieniądze przecież dzięki decyzji naszych „wspaniałych”
radnych powiatowych trzeba zapłacić.
A może zabrakło na diety?

SUPERPRZEDSZKOLAKI 2017
W plebiscycie „Echa Dnia” na Superprzedszkolaki 2017 w powiecie lipskim
zwyciężyły dwie grupy z Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą
w Wielgiem. Pierwsze miejsce zajęła grupa
II – Biedroneczki, a drugie Grupa I – Motylki. 1 miejsce. Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem.
Grupa II – Biedroneczki. Każde dziecko ze
zwycięskiej grupy otrzyma zaproszenie
z opiekunem do Jura Parku. W ramach
zaproszenia: zwiedzanie ścieżki z dinozau-

rami, Muzeum Jurajskie, Prehistoryczne
Oceanarium, Gondwany, plac zabaw, Żydowski Jar (do indywidualnego wykorzystania do końca września 2017 rok). Dzieci
z grupy z pierwszego miejsca dostaną też
indywidualne dwugodzinne wejściówki
do Centrum Zabaw Hula Parku przy ulicy
Przemysłowej 18 w Radomiu, a dla grupy
będzie też skrzynia firmy Meblik z Salonu
Meblowego Meblomax. Oprócz tego nagrodą dla grupy przedszkolnej z pierwszego miejsca będą dwie godziny zabawy oraz

malowanie twarzy w Krainie Zabawy Fantazja przy ul. 11 Listopada 10 w Zwoleniu
(w terminie wybranym przez grupę, transport we własnym zakresie). 2 miejsce.
Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie
z siedzibą w Wielgiem. Grupa I – Motylki.
Za drugie miejsce w powiecie lipskim będą
indywidualne zaproszenia na dwie godziny
zabawy oraz balonikowe ZOO w Krainie
Zabawy Fantazja przy ul. 11 Listopada 10
w Zwoleniu (w terminie wybranym przez
grupę, transport we własnym zakresie).

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
„Mistrz Ortografii” to najstarszy konkurs gminny, który zorganizowano już
po raz trzynasty. Od powstania konkursu
patronat nad nim sprawuje Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk, który jest
jednocześnie fundatorem wszystkich
nagród. Organizator konkursu to niezmiennie Publiczna Szkoła Podstawowa
w Ciepielowie na czele z panią dyrektor
Małgorzatą Rusinowską. Do udziału w XIII
Gminnym Konkursie Ortograficznym przystąpiło 69 mistrzów i wicemistrzów ortografii z następujących placówek: Publiczna
Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie oraz Publiczna Szkoła
Podstawowa w Bąkowej. Celem konkursu

jak zawsze było doskonalenie umiejętności ortograficznych i budzenie wrażliwości
na poprawność pisowni. Przystępują do
niego laureaci eliminacji szkolnych konkursów, dlatego poziom umiejętności jego uczestników jest wysoki.
Zważając na to, iż w konkursie
uczestniczą szkolni mistrzowie
i wicemistrzowie ortografii, aby
wyłonić najlepszych, spośród
najlepszych, zadania musiały
sprawiać uczestnikom znaczną
trudność. W tym roku zadania
były wyjątkowo trudne, sprawdzały nie tylko umiejętności ortograficzne, ale i językowe.

Mimo bardzo skomplikowanych tekstów, naszpikowanych trudnymi wyrazami
i wyrażeniami, uczniowie zaprezentowali
wysoki poziom. W wyznaczonym czasie,
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45 minut, zakończyli pracę nad testami.
Po ortograficznym wysiłku tradycyjnie był
słodki poczęstunek. Kulminacyjnym punktem dnia było ogłoszenie wyników.
Wójt Gminy nagrodził zwycięzców,
składał gratulacje i wręczał dyplomy oraz
pięknie wydane książki. Wszystkie dzieci
biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki – książki.
Wyniki konkursu.
Szkoły podstawowe: kl. II: I miejsce
– Dypa Gabriela, II miejsce – Kwaśnik
Pola, III miejsce – Gołębiowski Dawid.
Kl. III: I miejsce – Leszczyk Julia, II miejsce
– Mazurek Natalia, III miejsce – Madejski
Konrad. Kl. IV: I miejsce – Stajniak Paulina,
II miejsce – Mordak Aleksandra, III miejsce – Siebyła Iga. Kl. V: I miejsce – Surowiecka Izabela, II miejsce – Gregorczyk
Amelia, III miejsce – Drąg Patrycja. Kl. VI:
I miejsce – Mosek Aleksandra, II miejsce
– Jamka Agnieszka, III miejsce – Mężyk
Julia.
Gimnazjum: kl. I: I miejsce – Główka
Natalia, II miejsce – Bielecka Olga, III miejsce – Siepietowska Kinga. Kl. II: I miejsce –
Kozek Natalia, II miejsce – Leszczyk Piotr,
III miejsce – Kowalska Patrycja. Kl. III:
I miejsce – Wiktorowska Julia, II miejsce
– Lasek Aleksandra, III miejsce – Nachyła
Ewelina.
Podsumowania konkursu dokonała
Pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie, która podziękowała Panu Wójtowi za objęcie patronatu
44

nad konkursem oraz ufundowanie nagród
dla uczestników. Pani dyrektor skierowała
również słowa wdzięczności do wszystkich nauczycieli – za wysiłek włożony
w przygotowanie uczestników do gminnych eliminacji. Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” co roku cieszy

się bardzo dużym zainteresowaniem naszych uczniów, którzy z roku na rok prezentują coraz wyższy poziom znajomości
ortografii.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
trzynastej edycji konkursu. Wszyscy jesteście Mistrzami Ortografii.

PIERWSZE MIEJSCE PANI HALINY GRANISZ
Podczas XXIII Festiwal Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle 2017, nagrodzono najlepszych twórców ludowych
z terenu trzech województw. Zwycięstwo
w kategorii śpiewacy ludowy wywalczyła
mieszkanka naszej gminy pani Halina Granisz z Wielgiego, wchodząca w skład zespołu ludowego gminy Ciepielów „Po co
ci to?”. Tegoroczny festiwal miał charakter
konkursowy. Po przesłuchaniu wszystkich
uczestników jury przyznało I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. 1. Śpiewacy ludowi
1. Halina Granisz z Wielgiego, 2. Stanisława Mazur z Gminnego Ośrodka Kultury
w Solcu, Joanna Tęcza z Domu Kultury
w Zwoleniu, Jadwiga Baryłka z Siekierki.
Wyróżnienia: Wiesław Szydłowski z Tarłowa, Halina Majcher z Gminnego Ośrodka
Kultury w Solcu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a za zajęcie I,
II i III miejsca oraz wyróżnieni nagrody
rzeczowe.
Pani Halinie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
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NIE B DZIE LICEUM W CIEPIELOWIE
W związku z reformą oświaty, która
wchodzi w życie z dniem 1 września przestanie istnieć nauczanie na szczeblu gimnazjalnym. W naszej gminie gimnazjum
będzie stopniowo wygaszane, aż do całkowitej likwidacji w dniu 31 sierpnia 2019
roku, kiedy naukę ukończą obecni pierwszoklasiści. Dlatego też, dążąc do zapewnienia możliwości zatrudnienia dotychczasowych nauczycieli gimnazjum, Rada
Gminy w Ciepielowie wystąpiła do władz
powiatu lipskiego z propozycją utworzenia
w budynku dotychczasowego gimnazjum
w Ciepielowie Liceum Ogólnokształcącego. Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie
w tym roku kończy prawie siedemdziesięciu absolwentów, dlatego też szanse na
utworzenie i późniejsze utrzymanie szkoły
średniej w Ciepielowie jest bardzo duże,
z pewnością większe niż w Siennie, czy
w Solcu nad Wisłą, gdzie takie placówki
Starostwo Powiatowe w Lipsku prowadzi.
Szansa na szkołę średnią w Ciepielowie była ogromna, zwłaszcza, że obydwaj
reprezentujący naszą gminę radni powiatowi w kampanii wyborczej podkreślali
(łącznie ze słynnym listem otwartym),
że los nauczyciela jest dla nich najważ-

NAGRODY NA KONIEC
ROKU SZKOLNEGO
Podobnie jak w ubiegłym roku, w naszej
gminie rodzice nie są zmuszani do wpłacania na Radę Rodziców, dlatego nagrody
na koniec roku szkolnego finansowane są
w całości przez Urząd Gminy w Ciepielowie,
a całość finansowania wpisuje się w prospołeczne działania Gminy Ciepielów. Oprócz
nagród za osiągnięcie najlepszych wyników
w czasie roku szkolnego 2016/2017, wszyscy gimnazjaliści kończący w tym roku naukę w gimnazjum otrzymują specjalne zestawy na pamiątkę nauki w naszej gminie.

niejszy. Rada Gminy liczyła, że to prawda i dzięki temu nie będzie problemów
z utworzeniem Liceum w Ciepielowie.
I co z tych obietnic zostało? Nic! Bo co innego obiecywać przed wyborami, można
nawet przysłowiowe gruszki na wierzbie,
trudniej dotrzymać słowa! Obietnice,
obietnicami, a Liceum w Ciepielowie nie
będzie. Tak zdecydowała Rada Powiatu.
Za utworzeniem Liceum w Ciepielowie nie zagłosował nawet jeden radny.
Dlaczego? Może dlatego, że wszyscy radni
łącznie z radnymi z naszej gminy są zadowoleni, że na terenie całego powiatu

funkcjonuje aż 8 placówek oświatowych,
dla których Starostwo Powiatowe jest organem prowadzącym, ale żadna niestety
na terenie gminy Ciepielów. A taka była
szansa, żeby nasza młodzież nie musiała
dojeżdżać do szkoły średniej poza teren
gminy, a i nauczyciele w gimnazjum mieliby szansę na zatrudnienie.
No cóż, jeszcze raz się okazało, że jedyne na co możemy w naszej gminie liczyć
od władz powiatu lipskiego to dożynki
powiatowe, ale dożynki to my sobie sami
możemy zorganizować.

NOWO CI KSI KOWE W BIBLIOTECE
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie z przyjemnością informuje o nabyciu kolejnych nowości książkowych. Niektóre z nich to gorąco oczekiwane przez
naszych czytelników kontynuacje serii.
Wszyscy doskonale wiemy, że czytanie
książek ma wiele zalet.
Książka rozbudza wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, poszerza wiedzę,
poprawia koncentrację i pamięć. Słowo pisane stanowi
ważną część rozwoju duchowego i emocjonalnego
każdego z nas. Książka uczy,
bawi, motywuje, daje ogrom
satysfakcji. Dlatego chwile
spędzone z lekturą to nie

tylko przyjemność, ale także korzyść dla
naszego zdrowia. Zachęcamy wszystkich
mieszkańców naszej gminy do korzystania
z bogatego księgozbioru naszych bibliotek. Każdy z pewnością znajdzie dla siebie
interesującą lekturę, z którą miło spędzi
czas. Zapraszamy!

45

Nasza Gmina – nr 72/73

MAJÓWKA STRA ACKA W ANTONIOWIE
4 maja w całej Polsce obchodzone jest
Święto Strażaka. W związku z tą uroczystością dnia 6 maja 2017r. W OSP Antoniów odbył się parafialny Dzień Strażaka
oraz Majówka Rodzinna. Nasz festyn rozpoczął się mszą święto o Św. Florianie.
Ksiądz Leszek Domagała modlił się w intencji Strażaków z OSP Antoniów, Bielany
i Marianów oraz za rodziny Druhów Strażaków. Po uroczystej Mszy Świętej strażacy wraz z bliskimi, zaproszeni goście oraz
mieszkańcy parafii w Czerwonej udali się
do naszej remizy. Czekało tam na nich
wiele atrakcji. Byli świadkami rozruchu
legendarnego ciągnika Ursus-c45. Maszyna każdego zachwyciła. Ponad 70-letni
ciągnik sprawnie poruszał się po naszych
drogach. Fani motoryzacji oglądali rożnego rodzaju motocykle.
Dla uczestników strudzonych taka
dawką wrażeń czekała strażacka grochówka zasponsorowana przez Wójta Gminy
Ciepielów oraz Wójta Gminy Rzeczniów,
kiełbaski i karkówka z grilla przy którym
stale czuwali druhowie strażacy z OSP Antoniów. Atrakcją dla najmłodszych uczestników festynu był dmuchany zamek, trampolina, cukrowa wata i lody. Każdy mógł
spróbować swojego szczęścia w loterii
fantowej przygotowanej przez ministrantki z naszej parafii. Festyn zakończył się zabawą taneczną do białego rana. Podczas
trwania imprezy umilał nam czas zespół
muzyczny „Avans”. Młodzi artyści energiczną muzyka potrafili rozruszać publiczność i porwać do tańca, mimo brzydkiej
pogody i opadów deszczu. Bardzo dzięku-

jemy wszystkim sponsorom, w szczególności panu wójtowi Arturowi Szewczykowi,
księdzu proboszczowi Leszkowi Domagale,
oraz druhom strażakom za wkład włożony

w przygotowanie majówki rodzinnej. Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników naszego festynu, za Wasza obecność i miłą zabawę.

NOWE TABLICZKI Z NUMERAMI DOMÓW
W związku z wadliwym wykonaniem
poprzednio przekazanym mieszkańcom
gminy tabliczek na domy, w ramach gwarancji wykonaliśmy nowe
tabliczki.
Dodatkowo dla każdej
miejscowości wykonano po
kilka numerów dodatkowych na wypadek budowy
nowych domów. Wszystkie
tabliczki zostały sfinansowane w ramach inicjatywa
społecznej radnych i wójta
gminy polegającej na sfi46

nansowaniu ze swoich prywatnych środków (diet radnych i wynagrodzenia wójta)
tabliczek na posesje we wszystkich miejscowościach naszej gminy.
W związku z tą inicjatywą,
mieszkańcy nie ponieśli
w tej kwestii żadnych kosztów, a jedynie musieli zainstalować tabliczkę na swojej
posesji.
Sprawdziliśmy,
tylko
w naszej gminie mieszkańcy
otrzymali tabliczki z numerami domów bezpłatnie.
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INWESTYCJE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Największą oświatową inwestycją
w tej kadencji, po uruchomieniu za kwotę 2 milionów złotych budynku szkolnoprzedszkolnego w Wielgiem, jest potrójna inwestycja jednocześnie realizowana
w szkole podstawowej w Ciepielowie.
Od ubiegłego roku prowadzone są inwestycje związane z budową nowej sali
gimnastycznej wraz z zapleczem, termomodernizacja budynku szkoły oraz budowa boisk ze sztucznej nawierzchni wraz
z zagospodarowanie terenu wokół szkoły
podstawowej w Ciepielowie. Wartość inwestycji to kwota 3 miliony 350 tysięcy
złotych. Na podkreślenie zasługuje fakt,
że na budowę nowej sali gimnastycznej
wójtowi gminy udało się już pozyskać
rekordowe w historii naszej gminy dofinansowanie w wysokości 1,26 milion
złotych, dzięki któremu cała budowa sali
gimnastycznej będzie kosztować niecałe
pół miliona złotych. Wszystkie realizowane zadania po woli zmierzają ku zakończeniu, ale już dzisiaj zakres wykonanych
prac robi ogromne wrażenie. Z postępem
prac zapoznawali się już radni Rady Gminy oraz przedstawiciele Rad Rodziców,
którzy nie szczędzili słów zachwytu co do
zakresu, jakości i celowości wykonanych
prac. Nowo wykonane budynki, zagospodarowanie terenu swoją wielkością
i rozmachem budzą we wszystkich bardzo pozytywne wrażenia. W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące
prace: budowa nowej sali gimnastycznej
wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej
i zapleczem sportowo-sanitarnym, polega

na wybudowaniu od podstaw wszystkich
budynków wraz ze wszystkimi instalacjami i wyposażeniem, a także zagospodarowaniem terenu wokół sali gimnastycznej.
Termomodernizacja budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Ciepielowie polega na remoncie i docieplaniu ścian budynku i stropodachu, wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej, remoncie pomieszczeń wewnątrz obiektu, remoncie instalacji c.o. wraz z wymianą kotła centralnego
ogrzewania na olejowy, remoncie instalacji sanitarnych wodkan, wymianie pokrycia dachu. Budowa zespołu boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły podstawowej w Ciepielowie, polega
na: wykonaniu przebudowy istniejącego
boiska do piłki nożnej wyłożonego kostką
na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią
poliuretanową wraz z wyposażeniem,
wykonaniu demontażu istniejącej bieżni
w złym stanie technicznym oraz boiska
wielofunkcyjnego asfaltowego, wykonaniu boiska rekreacyjnego do koszykówki
z nawierzchnią poliuretanową wraz z wyposażeniem, wykonaniu boiska do badmintona z nawierzchnią poliuretanową
wraz z wyposażeniem, wykonanie placyku rekreacyjnego z nawierzchnią z kostki
brukowej ze stołem terenowym do ping
ponga oraz szachami terenowymi, wykonaniu piłkochwytów boisk, wykonaniu
placu dojść do boisk i placów z kostki bru-

kowej, demontażu istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej w ramach stalowych
na podmurówce i montażu nowego ogrodzenia systemowego, panelowego.
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JESTE WIDOCZNY JESTE BEZPIECZNY
W Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie przeprowadzona została kampanię „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.
Organizatorem był samorząd Mazowsza.
W działania włączyła się lipska policja,

straż i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu. Uczniowie dostali
komplet wiedzy o bezpieczeństwie na
drodze. Wszyscy wzięli udział w trzech
panelach promujących bezpieczeństwo.

W pierwszym – nauka jazdy po torze rowerowym. W drugim policjanci wyświetlili
i omówili zagadnienia poruszone w filmie
„Tak, chcę być bezpieczny”. W ostatnim
uczniowie dowiedzieli się jak udzielać
pierwszej pomocy, a praktycznych lekcji udzielał strażacy. Uczestnicy imprezy
z rąk między innymi pana wicemarszałka
Rafała Rajkowskiego i wójta gminy Artura
Szewczyka otrzymali zestawy zawierające
elementy odblaskowe.

NOWA STRONA
INTERNETOWA ZSP
W tym roku szkolnym w nowym Zespole Szkolnym-Przedszkolnym w Ciepielowie funkcjonuje nowa strona internetowa. Znajdziecie ją Państwo pod adresem
internetowym zsp.ciepielow.pl. Warto na
nią wejść, aby dowiedzieć się z pierwszej
ręki o tym co dzieje się w naszej największej palcówce oświatowej. Strona jest bardzo przejrzysta i intuicyjna. Każdy rodzic
znajdzie na niej wszystkie potrzebne mu
informacje dotyczące spraw organizacyjnych, prawnych, socjalnych i społecznych.
Strona podzielona jest na część dotyczącą szkoły podstawowej i przedszkola. Na
stronie przedszkola rodzice znajdą między
innymi jadłospis posiłków serwowanych
najmłodszym. Wiadomości z wycieczek,
uroczystości szkolnych i przedszkolnych
wraz z załączonymi setkami zdjęć, (informacje z zielonej szkoły nad Bałtykiem
z galerią 258 zdjęć), a co najważniejsze
bardzo częste aktualizacje strony internetowej sprawiają, że bez wychodzenia
z domu każdy zainteresowany działalnością Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ciepielowie może na bieżąco śledzić
rozwój tej placówki.
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KONCERT W KO CIELE
Boo Kammarkor istnieje od
1900 roku. Przez długi czas istniał jako chór kościelny. Dopiero
od 1999 roku został przekształcony w chór kameralny. W 2015
roku przyjął nazwę Boo Chamber
Choir, a w języku szwedzkim Boo
Kammarkör. Zespół występuje
w składzie około 24 śpiewaków,
specjalizując się w wykonanych
dzieł muzyki klasycznej należących
do skandynawskiego kręgu kulturowego.
W repertuarze znajdują się
dzieła zarówno kompozytorów
dawnych jak i współczesnych.
Nawiązując do swojej tradycji
chór specjalizuje się w muzyce
sakralnej. Od 1999 roku zespołem kieruje dyrygent Helena
Edgart, która jest absolwentką,
założonej w 1771 przez Gustawa
III, Szwedzkiej Królewskiej Akademii Muzycznej (Kungl. Musikaliska Akademien)
o specjalizacji muzyka sakralna i kościelna. Od tego czasu zespół jest zapraszany
na trasy koncertowe w Europie (ostatnie

we Francji, Włoszech, Niemczech, Irlandii
i Białorusi), poszerza repertuar i nagrywa płyty. Kilka lat temu został zaliczony
do grupy 20 najlepszych chórów skandynawskich. Chór Boo Chamber Choir został

zaproszony do Polski, aby uświetnić
kolejną rocznicę pobytu w Radomiu
świętego Jana Pawła II. Wizyta ta jest
owocem współpracy Stowarzyszenia
„Młyńska” Verum Bonum Pulchrum
oraz Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych oraz Fundacji Salus
Et Fakultas, które to organizacje działają dla rozwoju i promocji kultury
chrześcijańskiej. Goście w trakcie
pobytu w Polsce oprócz koncertów
pragną także zwiedzić miejsca związane z Fryderykiem Chopinem, którego uważają za wielkiego artystę.
Chór wykonuje w większości muzykę sakralną, ale dołącza też utwory
folkowe i humorystyczne o czym mogli się przekonać słuchacze w niedzielę
na koncercie w Kościele Parafialnym
w Ciepielowie. Dwudziestojednogłosowy chór podczas swojego występu daje wrażenie, że gdzieś w oddali
akompaniuje instrument. Splędoru chórowi ze Sztokholmu dodawało Radomskie
Bractwo Strzelców Kurkowych, którego
jednym z założycieli jest mieszkaniec naszej gminy pan Andrzej Dygas.

FENOMENALNY GMINNY DZIE DZIECKA
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się
cały świat. I to nie podważalna prawda.
Słoneczna niedziela, 4 czerwca 2017 r., na
długo pozostanie w pamięci naszych dzieci i rodziców oraz przyjezdnych gości, bowiem tego dnia, po raz kolejny miał miejsce
Gminny Dzień Dziecka. Był to największy
i najlepszy festyn rodzinny w historii naszej
gminy. Na stadionie sportowym w Starym
Ciepielowie zgromadziło się ponad tysiąc
osób, co utwierdziło w przekonaniu orga-

nizatorów: Urząd Gminy, Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Ciepielowie, Radę Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, że
imprezy w plenerze cieszą się ogromnym
powodzeniem, szczególnie jak zapewniają mnóstwo nieodpłatnych atrakcji dla
najmłodszych. Uśmiechnięte twarze dorosłych, radość tryskająca od dzieci oraz
serdeczne uściski dłoni były bezcennym
podziękowaniem dla osób, dzięki którym
ta impreza mogła się odbyć.

Na szczególne podziękowania zasługuje przede wszystkim pan wójt Artur
Szewczyk, który, jak zawsze, jest pomysłodawcą wielu uroczystości i wspiera
wszelkie inicjatywy związane z nauką
i zabawą dzieci. Słowa uznania kierujemy również do Pani Dyrektor Małgorzaty Rusinowskiej i Pań Wicedyrektor Zofii
Kucharskiej i Marianny Zięby za współorganizację tego wyjątkowego dnia. Dziękujemy również Panu Adamowi Greś
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– przewodniczącemu Rady Rodziców PSP
w Ciepielowie.
Punktualnie o godzinie 15 pan wójt
i pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie, Pani Agnieszka
Stępień – przewodnicząca Rady Rodziców
przy Przedszkolu Samorządowym w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem oraz Pan
Adam Greś – przewodniczący Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Ciepielowie dokonali uroczystego otwarcia Gminnego Dnia Dziecka. Powitali
serdecznie wszystkich zgromadzonych,
a szczególnie ciepłe słowa skierowali do
najmłodszych uczestników, życząc im beztroskiego dzieciństwa i wielu radosnych
chwil spędzonych w gronie bliskich. Następnie organizatorzy opowiedzieli o czekających na wszystkich atrakcjach, a także
zachęcili do degustacji potraw regionalnych i domowych ciast przy stoiskach
gastronomicznych. Impreza plenerowa
była między innymi okazją do zaprezentowania uczniowskich talentów. Pierwszym
punktem programu był koncert galowy
I Festiwalu Piosenki „Od przedszkola do
Opola” pod patronatem Wójta Gminy
Ciepielów, który prowadziła Pani Ewa
Sulima. Miłośnicy muzyki, w kategoriach
soliści i zespoły wokalne, śpiewali przygotowane piosenki.
Na scenie kolejno wystąpili: Aleksandra Dygas; Julia Zaborska; Lena Jędraszek;
grupa 4–5-latków z PS w Wielgiem; grupa
6-latków z Bąkowej; Hubert Stępień; Julia
Kucharska; Zuzanna Oleś; Lena Mroczek;
zespół wokalny z kl. IIIa z PSP w Ciepielowie w składzie: Oliwia Mordak, Amelia Leszczyńska, Julia Leszczyk, Zuzanna
Rusinowska; uczennice klasy III z PSP
w Bąkowej: Maja Ruda, Tatiana Boniecka i Zuzanna Mordak; duet z kl. IIb PSP
w Ciepielowie w składzie: Gabriela Ścibisz
i Pola Kwaśnik; zespół wokalny z kl. I b
PSP w Ciepielowie; Julia Kramek; Izabela
Górska; Emilia Kaca; Natalia Tarka; zespół
wokalny z klasy czwartej i piątej z PSP
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w Bąkowej; zespół wokalny z kl. Vb PSP
w Ciepielowie; zespół wokalny z klasy IV
PSP w Bąkowej; trio z kl. IVa PSP w Ciepielowie w składzie: Aleksandra Mordak, Iga
Siebyła i Julia Dygas. Uczestników do występu przygotowywały panie wychowaw-

czynie oraz nauczycielki muzyki. Soliści
i zespoły wokalne zaprezentowali bardzo
wysoki poziom swoich umiejętności, dlatego zostali nagrodzeni gromkimi brawami płynącymi od publiczności.
Kolejnym punktem programu były kilkunastominutowe pokazy modeli zdalnie
sterowanych. Przedstawiciele Aeroklubu z Radomia – modelarze dronów i samolotów akrobacyjnych – prezentowali
zdalnie sterowane urządzenia, używane
coraz częściej do robienia zdjęć oraz videofilmowania z powietrza. Panowie z radomskiego klubu modelarskiego chętnie
odpowiadali na pytania sympatyków modelarstwa i udzielali technicznych wskazówek dotyczących pilotażu.
Po podniebnych szaleństwach zgromadzeni mogli obejrzeć pantomimiczny,
efektowny kabaret w wykonaniu uczniów
klas szóstych z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie. Aby najwierniej
oddać klimat gagu, scena, za sprawą
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szkolnych ławek i krzesełek, zamieniła się
w salę lekcyjną. „Kabareciarze”, wcielając
się w role woźnej, nauczycieli i uczniów,
przedstawili skecz o szkole z wykorzystaniem podkładów muzycznych znanych
piosenek. Mimika i gesty musiały być
zsynchronizowane z fragmentami utworów. Nie było to zadanie łatwe, ale nasi
szóstoklasiści poradzili sobie znakomicie.
Wspaniała gra młodych aktorów rozbawiła widownię. Dziękujemy naszym paniom
polonistkom za przygotowanie, cenne
rady i wskazówki dotyczące niełatwej
sztuki aktorskiej.
Następnie, po wszystkich występach
artystycznych, dzieci z rodzicami spędzali
czas indywidualnie, korzystając z licznych
atrakcji zapewnionych przez organizatorów. Niezapomniane chwile najmłodsi i nieco starsi spędzili na bezpłatnych
zabawach na dmuchanych zamkach, 7metrowych zjeżdżalniach, kolejce torowej, karuzeli elektrycznej i trampolinie.
O pasjonatach dwóch kółek też nie zapomniano. Pan Wójt zatroszczył się, aby
każdy uczestnik festynu mógł znaleźć dla
siebie coś interesującego. Zaproszono
członków klubu motocyklowego „MOTOLIPSKO”. Odważni, zarówno dzieci jak
i dorośli, skusili się na przejażdżki ścigaczami, chopperami i zabytkowymi polskimi motorami, a warkot silników dwuśladów przyprawiał o gęsią skórkę. Rady
Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie, dzięki ogromnemu
zaangażowaniu zadbali zaś o ucztę dla
podniebienia. W porozumieniu z rodzicami każdej grupy przedszkolnej i każdego
oddziału szkolnego zorganizowali kiermasz ciast i potraw regionalnych. Wszystkie dania i smakołyki były przygotowane
przez rodziców naszych uczniów. Każdy
mógł spróbować przepysznych wypieków
oraz potraw regionalnych, niektórych tak

rzadko przygotowywanych w naszych domach. Można było skosztować m.in. porki, kapuśniaków, pierogów, krokietów, bigosu, kopytek czy kapusty z grochem. Dla
smakoszy szybkich przekąsek były też hotdogi, popcorn, lody i wata cukrowa. Dochód ze sprzedaży potraw regionalnych,
lodów i słodkich wypieków (sprzedano
ponad 60 dużych „blach” ciasta) zasili budżety Rad Rodziców. Ostatnim, niemniej
ważnym punktem programu, była prezentacja kowalstwa średniowiecznego „Kuźni
Borzywoj”. Każdy ze zgromadzonych mógł
przymierzyć kolczugę, hełmy i inne elementy stroju średniowiecznych wojowników. Ponadto można było obejrzeć repliki
broni i akcesoriów obozowych. Znalazło
się też wielu chętnych do samodzielnych
prób wykucia pamiątkowych bibelotów
w historycznym palenisku kowalskim. Po
zapoznaniu się ze wczesnośredniowiecznymi strojami i sztukami walk, podziwiano
inscenizację grupy rekonstrukcyjnej Chorągwi Rycerskiej Ziemi Radomskiej. Użycie ciężkiej artylerii – armat spotęgowało
rangę przedstawienia historycznego.

W tym miejscu dziękujemy Radzie
Rodziców za możliwość poznania realiów
dawnej epoki. Podczas całego popołudnia
bezpłatnie rozdano ponad tysiąc dwieście skręcanych balonów (piesków, żyraf,
biedronek, mieczy, kwiatków, itp.) oraz
ponad pięćset piszczałek. Dzieci urzekł
też pokaz ogromnych baniek mydlanych
prezentowany przez animatorów oraz
prezentacja sprzętu policyjnego służącego mundurowym do różnych działań.
Jednak niezapomniane, wręcz spektakularne, okazało się widowisko bojowe
naszych strażaków z użyciem najnowocześniejszego samochodu strażackiego.
Najlepsza była atrakcja w postaci kąpieli
w pianie. Mali i duzi mieli nie lada frajdę.
To wydarzenie cieszyło się największym
zainteresowaniem naszych pociech.
Mokrzy, brudni, ale jakże szczęśliwi! Czy
jest coś piękniejszego na świecie niż radość i zadowolenie dziecka? Dla każdego
rodzica z pewnością nie! Nic nie zastąpi
tego widoku.
Dlatego jesteśmy niezmiernie wdzięczni panu wójtowi Arturowi Szewczykowi
i na jego ręce składamy podziękowania
za organizację tego cudownego dnia,
niezapomniane wrażenia, niecodzienne
atrakcje, spełnienie marzeń naszych dzieci, a przede wszystkim bezcenne, radosne
chwile i uśmiech każdego dziecka. Dzięki
wszystkim organizatorom tego fantastycznego popołudnia, kolejny Gminny Dzień
Dziecka na długo pozostanie w pamięci
naszych najmłodszych mieszkańców gminy. Zabawa była przednia i bardzo udana,
a to przecież najważniejsze. Każdy z przybyłych znalazł dla siebie coś atrakcyjnego.
Jeszcze raz z całego serca dziękujemy
za ogromne zaangażowanie Rodzicom,
Dyrekcji i Nauczycielom ZSP w Ciepielowie i Wszystkim tym, którzy pomagali
i wspierali działania na rzecz Gminnego Dnia Dziecka. Jak się bawić to tylko
w Ciepielowie!
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GMINNY DZIE DZIECKA W CIEPIELOWIE
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